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Syftet med vår studie är att undersöka vad pedagogisk dokumentation innebär för 

pedagoger i förskolan. Vi vill också undersöka om det finns olika former av 

pedagogisk dokumentation och i så fall var skillnaden ligger mellan dessa former. Med 

hjälp av att intervjua 12 pedagoger vid fem olika förskolor samt att läsa litteratur om 

vårt valda ämne, har vi kommit fram till att det finns två arbetssätt av dokumentation. 

De olika arbetssätt som framkom i vårt resultat tillhör utvecklingspedagogiken och 

Reggio Emilia filosofin. I de båda arbetssätten kan vi konstatera att det finns fler 

likheter än skillnader. Det som skiljer dem åt är hur pedagogerna utför och använder 

dokumentationen. Inom utvecklingspedagogiken avslutas ett tema innan nästa tema 

påbörjas, det här dokumenteras genom bilder/text. Reggio Emilia filosofin använder 

dokumentationen som en reflektion och kommunikation till fortsatt arbete, man bygger 

hela tiden vidare från det ena temat eller projektet till nästa. Dokumentationen utförs i 

en dialogform mellan pedagoger och barnen. Både utvecklingspedagogiken och Reggio 

Emilia filosofin ser reflektionen, diskussionen samt att följa barnens utveckling som 

viktiga inslag i sina arbetssätt. Resultatet har visat att den pedagogiska 

dokumentationen är till för barnen, pedagogerna, föräldrarna och för utvärdering av 

verksamheten. 
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The purpose of our study was to examine what pedagogic documentation means for the 

educationalists in preschool. We also want to find out if there are different forms of 

pedagogic documentation and if so, what the difference is. By interviewing 12 teachers 

in five different preschools and reading literature about our selected subject, we have 

come to the conclusion that there are two forms of documentation. The different forms 

we came to in our result belong to the developmental pedagogy and the Reggio Emilia 

philosophy. In the both ways we work, we can state that there are more similarities than 

differences. These two ways of working is divided by how the educationalists perform 

and use the documentation. In the developing pedagogy you finish a theme before you 

begin with the next one and document it with pictures/texts. In the Reggio Emilia 

philosophy you use the documentation as an reflection and communication for coming 

work, you keep building from one theme or project to the next. The documentation is 

performed in a dialogue between the educationalist and the children. Both the 

developing pedagogy and Reggio Emilia philosophy sees the reflections, discussions 

and to follow the children development as important element in their way of working. 

The result has also showed that the pedagogic documentation is for the children, the 

teachers, the parents and for the evaluation of the activity. 
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1 Inledning 

 

 

 

Att vi valt att göra en studie om vad pedagogisk dokumentation innebär, är att vi 

upplevt att den kan se olika ut vid olika förskolor. Dessa upplevelser har vi fått genom 

våra praktikperioder och även vid vikariat inom förskolan. Ytterligare en anledning till 

vårt valda ämne är att vi under olika anställningsintervjuer med olika rektorer, förstått 

att det här är ett ämne som är viktigt i dagens förskolor och skolor, och därmed 

intressant/viktigt att utforska närmare. Även Lpfö 98 benämner pedagogisk 

dokumentation som viktigt: 

 

”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli 

ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet 

och utvecklingsbehov.” (Lärarboken, 2005, Lpfö 98, s 29-30) 

 

Den syn på pedagogisk dokumentation en del pedagoger vi kommit i kontakt med vid 

vår verksamhetsförlagdautbildning och vid vikariat i förskolan har, är att de anser att 

pedagogisk dokumentation är en portfolio eller några bilder med lite text, om vad som 

gjorts, som är uppsatta på väggarna. Medan andra påstår att pedagogisk dokumentation 

är något djupare, och skall innehålla reflektioner från lärandetillfället, att en utveckling 

skall vara tydlig samt hur man skall arbeta vidare. Med utgångspunkt från de här 

uppfattningarna anser vi att det är intressant att undersöka hur pedagoger ser på, hur 

och varför de använder pedagogisk dokumentation i verksamheten. Vi vill även 

undersöka om det finns olika former av pedagogisk dokumentation. 

 

Vår ambition är att vår studie ska leda till att de som tar del av vårt arbete vidgar sina 

kunskaper om vad pedagogisk dokumentation är, hur man i praktiken kan arbeta med 

den och vem den är till för. 
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2 Syfte 
 

 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vad pedagogisk dokumentation innebär för 

pedagoger i förskolan. 

 

 

Frågeställningar 
 

I vårt arbete använder vi oss av följande frågeställningar för att uppnå vårt syfte: 

 

 

 Vad innebär pedagogisk dokumentation för pedagogerna? 

 

 Hur går den pedagogiska dokumentationen till? 

 

 Varför använder sig pedagoger i förskolan av pedagogisk dokumentation? 
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3 Bakgrund/Litteraturgenomgång 
 

 

 

I det här avsnittet lyfter vi fram vad den litteratur vi läst inom vårt valda ämnesområde 

tar upp, samt vad läroplanen säger angående pedagogisk dokumentation. Vårt fokus 

kommer att ligga i utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia filosofins syn på 

pedagogisk dokumentation. 

 

 

3.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
 

När man arbetar i förskola och skola har man som pedagog läroplanens mål och 

riktlinjer att arbeta efter. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, benämner pedagogisk 

dokumentation i dess hela term endast vid ett tillfälle, vilket vi nämner i inledningen av 

vårt arbete. Däremot överensstämmer många av förskolans strävandesmål för 

verksamheten, med de mål som vi har uppfattat att pedagogisk dokumentation har. 

Bland annat när man arbeta i tema eller projekt, vilket man ofta gör i förskolan, arbetar 

man mot ett flertal av läroplanens mål och riktlinjer. Vid ett sådant arbetssätt blir 

barnens lärande sammanhängande och mångsidigt. Reflektionerna och diskussionerna 

som pedagogerna har tillsammans med barnen gör att de blir medvetna och delaktiga i 

sin egen läroprocess. Pedagogerna tar även tillvara på barnens intressen och 

erfarenheter vid planering och fortsatt arbete. Genom diskussionerna delger barnen 

varandra sina erfarenheter och förhoppningsvis väcker de även en nyfikenhet och vilja 

att prova på nya saker. Enligt Läroplanen skall förskolan skapa förutsättningar för ett 

lärande och en utveckling hos barnen, vilket man gör när man arbetar på det här sättet. 

 

 

3.2 Dokumentation enligt utvecklingspedagogiken 
 

En riktning som har haft stor genomslagskraft är utvecklingspedagogiken där Pramling 

Samuelsson anses vara en av de drivande krafterna. Hon har även forskat om barns 

lärande och deras medvetande om sitt eget lärande, liksom hur förskolan kan bidra till 

det här. Författaren anser bland annat att själva målet med utvecklingspedagogiken 

skall vara att ”påverka barns utveckling och göra dem bättre skickade att lära sig. Vi 

måste då utveckla barns förståelse av deras eget lärande” (Pramling Samuelsson, 1994, 

s 25). För övrigt har Pramling Samuelsson sammanfattat utvecklingspedagogiken i tre 

punkter, dessa punkter är följande: 

 
1. Ta ställning till ett lämpligt innehåll utifrån mål som är adekvata för den 

aktuella barngruppen 

2. Att använda vardagen och verkligheten för att ge barn förutsättningar att 

lära sig och 

3. Att arbeta med barns medvetande. (Pramling, 1994, s.180) 
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Det som Pramling Samuelsson vill framhäva är att pedagogen måste vara väl medveten 

om vad det är för kunskaper barnet eller barnen skall skapa en förståelse om. Vidare så 

vill hon att punkternas innehåll skall ha utgångspunkten i och även ha en grund i 

barnens erfarenheter. Någonting annat vilket författaren lägger tonvikt på är att 

pedagogerna skall ha ett mål, men det är barnens reflektioner och tankar som skall vara 

innehållet. Det är inte det vetenskapliga som skall styra innehållet. Däremot kan den 

förståelse vilket pedagogen har för sitt tilltänkta ämnesområde eller fenomen, vilket är 

själva målet med verksamheten, ha en vetenskaplig karaktär. Det som enligt Pramling 

Samuelsson skall utgöra själva utgångspunkten, innehållet och målet för en verksamhet 

är barnet/barnens förmåga till att utrycka sig och reflektera omkring det specifika 

fenomenet. Vidare anser hon att man genom att låta barnen reflektera över hur de 

tänker och att man visar dem den mångfalden av olika sätt att tänka, kommer barnens 

sätt att tänka utvecklas, och bidra med att barnet förändrar sin förståelse för det aktuella 

fenomenet.  

 

Utvecklingspedagogiken innehåller enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) en medveten strävan till att hos barnen utveckla signifikativa värden, normer 

och färdigheter och en förståelse för olika aspekter ifrån sin omvärld. Man kan även 

säga att riktningen på pedagogiken blir central inom utvecklingspedagogiken. 

Författaren hävdar även att det finns tydliga mål vilket man strävar mot och att målet 

skulle vara att utveckla olika metoder för att se eller att ta till sig och förstå värden, 

normer, färdigheter och kunskaper vilket man bör tillägna sig under sina år vid 

förskolan. Kunskaperna barnen tillägnar sig, skall inte ses som en färdig produkt, utan 

de skall vara en grund för fortsatta studier inom olika områden i vårt utbildningssystem 

genom livet. Vidare anser Pramling Samuelsson (2003) att de metoder som finns för att 

få barn att utrycka sig och vilja kommunicera via sina individuella sätt att erfara är 

åtskilliga. Däremot så anser hon att vuxnas metoder att förhålla sig inte är outsinliga. 

De kräver först och främst en tillåtande och intresserad attityd men även en önskan om 

att vilja ta del av varje barns olika sätt att tänka. De vuxna måste tillåta barnen att 

reflektera och associera fritt och barnen måste få känna att de inte behöver ge ett redan 

förutbestämt svar, utan att det är resultatet av deras reflektioner och associationer som 

utgör svaret. Inom det här området så har förskolan av tradition haft en mer tillåtande 

inställning och en större tillit till barns olika sätt att tänka, mot vad skolan har haft.  

 

Mårdsjö (1998) har forskat om hur pedagoger kan medverka till barns lärande. Mårdsjö 

påpekar att man i utvecklingspedagogiken lägger tonvikten på att det är viktigt för 

barnen att få reda på vad det är som gör att man gör det man gör, eller anledningen till 

att de behöver lära sig olika saker. Någonting man kan göra för att få barnen medvetna 

om detta fenomen kan vara att ställa olika frågor till barnen, som får dem att reflektera 

och fundera. Som pedagog är det då ytterst viktigt att man visar respekt för de svar 

barnen ger och att man visar sig intresserad och har en nyfikenhet på det barnen 

utrycker. Pedagogen måste vara tydlig med att det inte handlar om att barnen skall ge 

de rätta svaren utan det de ska berätta utifrån frågorna är hur de uppfattar ett visst 

fenomen. Genom att barnen får utrycka sig i ord och därmed synliggöra sina tankar och 

eventuella lösningar över fenomenet kan pedagogen i sin tur, synliggöra den mångfald 

av olika tankar och olika lösningar vilket en aktuell barngrupp har. På pedagogens 

ansvar ligger det nu att för barnen visa på den variation av olika tankar och idéer som 

finns i gruppen för att barnens ursprungliga tankar och idéer ska ha en möjlighet till att 

utmanas och härmed utvecklas. Hos barnet väcks det en nyfikenhet och en 

upptäckarlust när de konfronteras med sina eget förgivettaganden emot den 
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medvetenheten som uppstår när de får möta variationen av olika tankar och idéer i 

barngruppen. Vidare påpekar Mårdsjö (1998) att den medvetna pedagogen som 

funderar över hur vi som pedagoger förhåller oss till barnen och vilken möjlighet vi 

pedagoger har att utveckla barnens lärande, skall försöka göra det enskilda barnet 

medveten om hur han eller hon har utvecklat sitt sätt att tänka. Mårdsjö har även i en 

studie vilket hon genomfört om huruvida man kan utveckla olika pedagogers 

kompetens genom utvecklingspedagogikens område, funnit att det som är avgörande är 

reflektionen. Denna reflektion måste enligt författaren finnas med för att pedagogernas 

kompetens skall utvecklas. Det är därför av yttersta vikt att en pedagog stannar upp och 

reflekterar kring sin egen lärarroll och det förhållande vilket man har till barn och 

barnens lärande. Utvecklingspedagogiken har inte något som fokuserar på pedagogens 

självreflektion men själva metoden manar fram en självreflektion. När pedagogen skall 

inta barnets/elevens perspektiv så kräver den här situationen av läraren, att denne 

reflekterar kring hur man kan bemöta dessa barn. Vidare krävs det av pedagogen att han 

eller hon skapar sig en förståelse för den livsvärld vilket barnen lever i. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003), anser att det är pedagogens uppgift 

att bestämma vilket innehåll hon/han anser ska anpassas till barnens intressen i 

förskoleverksamheten. Det man inom utvecklingspedagogiken diskuterar är det som är 

lärandets objekt och hur detta lärs i lärandets akt. När pedagogen har kommit fram till 

vilken riktning hon/han vill att objektet skall ha, låter hon/han barnen bidra med sina 

erfarenheter och sina individuella funderingar kring fenomenet. Pedagogen kan nu 

skapa situationer och utmaningar vilket hjälper barnet/barnen fram till en läroprocess 

och en förståelse över ett specifikt fenomen. Anledningen till att pedagogen kan hjälpa 

barnet är genom den vetskap pedagogen har skaffat sig genom att ta hänsyn till 

barnets/barnens olika individuella funderingar och erfarenheter kring fenomenet. I 

utvecklingspedagogiken framhålls den reflekterande och kommunikativa delen som 

mycket betydelsefull. Författarna menar att pedagogen får en möjlighet till att lyfta och 

synliggöra de funderingar och tankar vilket barnet/barnen har för dem individuellt och 

för de andra barnen. Pedagogerna skall sträva efter det metakognitiva samtalet, vilket 

innebär att pedagogen skall sträva mot att barnen ska våga utrycka funderingar och 

erfarenheter, men även att de skall försöka synliggöra dessa för att göra barnen 

uppmärksamma på hur de reflekterar och hur de funderar och tänker. Genom 

dokumentationen som utförs, kan man sedan ytterligare se utvecklingen, både den 

individuella och den utveckling som skett i gruppen, men även hur deras arbete har 

framskridit. Genom de olika individuella tankarna kan man även följa hur gruppen och 

barnen individuellt tänkte i början av processen och vilka funderingar och tankar de har 

nu när processen har avslutats.  

 

Enligt Pramling Samuelsson (2001) så är dokumentationen vilket pedagogen väljer att 

göra i förskoleverksamheten, utifrån utvecklingspedagogiken syn, beroende av i vilket 

syfte dokumentationen har valts att göra. Som pedagog menar författaren att det är 

viktigt att ställa sig frågan om man utför dokumentationen i syfte att bedöma de olika 

barnen efter en utvecklingsskala, eller om syftet är att göra barnens perspektiv synligt 

och som pedagog försöka förstå barnets perspektiv. Det som ligger Pramling 

Samuelsson varmt om hjärtat är alternativ nummer två. Med det här alternativet ser 

författaren två syften med dokumentationen, vilket hon anser är mycket viktigare än 

andra. De båda syften hon ser är arbetsprocessen (vuxnas görande och tänkande) och 

den förståelse barnen skapar av sin omvärld. Författaren anser vidare att i en bra 

pedagogisk verksamhet är de här båda delarna sammanfogade och även relaterade till 
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varandra. Vidare nämner Pramling Samuelsson (2001) att det är viktigt att man som 

pedagog sätter sig in i barnens omvärld innan hon/han dokumenterar barnets förståelse 

av sin omvärld. Den slutliga produkten (dokumentationen) kommer härmed att bli den 

tolkning av förståelsen vilket pedagogen bildat sig. 

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) har sammanfattat utvecklingspedagogikens 

grund i tre principer. Dessa principer är enligt följande:  

 
 Att få barn att tala och reflektera. 

 Att ta till vara mångfalden av barns idéer. 

 Att skapa och fånga situationer. (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 1997, s 49-52) 

 

3.2.1 Att arbeta med dokumentation enligt 

utvecklingspedagogiken 
Carr (2001) beskriver dokumentation som att skapa olika berättelser om lärandet och 

hur man sedan sätter in beskrivningar av de olika barnen i ett sammanhang. Det här gör 

hon genom att göra en beskrivning som är delad i fyra steg eller processer. Dessa olika 

steg är att beskriva, diskutera, dokumentera och besluta. Enligt Carr, är det inte 

nödvändigt att dessa steg skall utföras i en viss ordning eftersom de på sätt och vis är 

invävda i varandra. Den definition författaren gör av steget beskriva är att man skall 

precisera definiera lärandet och dess specifika förutsättningar, att försöka uppfatta vad 

barnen gör. Med definitionen diskutera menas att man försöker behålla upptäckterna i 

text, bild och/eller genom insamling av de arbeten barnen har gjort. Besluta innebär att 

man skall fastställa nästa steg genom en planering eller impulsiv respons. Carr anser att 

dessa fyra processer måste ingå i det som hon betraktar som sammanfallande för 

dokumentation, mer beskrivet skall det vara ett sätt att få en vidgad syn på barnen och 

deras åsikter och funderingar och pedagogernas relationer till barnen. Vidare så menar 

författaren att så som man skapar berättelser om barnen och om deras lärande betyder 

att man tolkar det som sker. Den tolkning man gör anser hon beror på vilka glasögon 

man tittar genom. Man kan ur en och samma situation utläsa olika berättelser, det som 

avgör är de teorier eller vilket perspektiv man har som utgångspunkt. 

 

De sätt man som pedagog dokumenterar på i utvecklingspedagogiken är enligt 

Doverborg och Anstett (2003) till exempel genom att man: 

 

 Antecknar sådant som sker i olika förekommande situationer vid förskolan 

 Genom att utföra intervjuer med barnen vid förskolan 

 Fotografera vad som sker i verksamheten 

 Låta barnen fotografera olika saker som de ser vid förskolan 

 Videofilmar olika händelser och episoder som kan uppstå  

 Samla barns alster till exempel i en portfolio. 

 

Enligt Lindahl (1995) börjar det bli vanligt förekommande vid förskolor att videofilma. 

Författaren hävdar vidare att man med hjälp av videokameran kan nå två syften som 

pedagog. Dessa syften är att tolka hur barnen handlar och löser olika former av 

problem, men även hur pedagogen kan få syn på sitt eget sätt att handla i olika 

situationer. 
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Ett exempel på hur man som pedagog kan ta tillvara barns olika sätt att tänka och 

fundera om något och som bland annat är en dokumentation som barnet utför nämner 

Doverborg och Anstett (2003) är enligt följande: 

 
Barnen i en grupp med tre- till fyra åringar har samling och ett barn undrar vad 

det blir till lunch. Spagetti och köttfärssås säger ett barn som tillsammans med 

sin pappa läst matsedeln på morgonen. Samlingen fortgår men plötsligt säger 

Johan att han sett en spagettibuske. (Doverborg & Ansett 2003, s. 89)  

 

Den här episoden leder fram till att pedagogen bedriver en dialog med barnen om var 

spagettin kommer ifrån, vad barnen tror, och låter dem sedan rita en bild av var de tror 

spagettin kommer ifrån. Bilderna får de sedan visa varandra och berätta om sina 

föreställningar. Pedagogen går inte in med faktauppgifter om hur det egentligen går till 

när man tillverkar pasta eller var den kommer ifrån, trots att barnens förslag kom att 

ligga långt ifrån verkligheten. De förslag som kom upp var bland annat att man köper 

spagettin i affären, den växer på buskar i naturen eller den växer inuti ett djur. Barnen 

fick sedan dokumentera sina föreställningar genom att måla eller rita en bild. Härefter 

fick barnen visa och berätta om sina föreställningar via sina bilder för de andra barnen. 

När alla barn har fått berätta om var de tror spagettin kommer ifrån, går läraren vidare 

med att försöka få barnen att reflektera över hur de nu, efter alla deras förslag kan gå 

vidare och försöka ta reda på mer om var spagettin kommer ifrån. Tillsammans 

kommer de då fram till att de skall läsa i en uppslagsbok för att få reda på mer. Här i får 

barnen reda på att spagettin tillverkas. Ett barn säger då ”Då är det precis som med 

bröd, det gör man själv eller köper i affären” (Doverborg & Anstett 2003,s 93). Här 

efter tar läraren fram en pastamaskin och så tillverkar barnen tillsammans med läraren 

pasta i olika tjocklekar och bredd. I exemplet får läraren in de tre principer som 

beskriver det utvecklingspedagogiska förhållningssättet där dokumentationen ses som 

en viktig del för att man skall kunna synliggöra dessa principer, i 

utvecklingspedagogiken. Följande citat förtydligar hur pedagogen får in de tre 

principerna i episoden med spagettin: 

 
Den första principen är att få barn att tala och reflektera, vilket vi här ser att läraren 

använder sig av då hon uppmärksammar Johan då han utrycker sin uppfattning om 

var spagettin kommer ifrån. Hon uppmuntrar Johan genom att lyfta fram hans 

uppfattning som något spännande och intressant. Hon ber honom att berätta mer, 

vilket innebär att Johan får möjlighet till att reflektera över sin uppfattning, men 

även att de andra barnen får reflektera över sina föreställningar om detta innehåll. 

Läraren signalerar att det är allas uppfattningar om detta innehåll som är av 

intresse och inte något rätt eller fel svar. Genom att läraren uppmuntrar barnen att 

dokumentera sina föreställningar blir mångfalden av barnens uppfattningar än mer 

synliga än vad de blev vid samtalet. Mångfalden av barnens föreställningar 

tillvaratas genom att läraren hjälper till att synliggöra variationen av de 

föreställningar som framkommer, vilket är det andra kriteriet i det 

utvecklingspedagogiska perspektivet. Den tredje principen är att skapa och fånga 

situationer. Detta gör läraren genom att uppmuntra barnen att finna ut hur de ska få 

veta mer om varifrån spagettin kommer. (Doverborg & Anstett 2003, s. 92 - 93.) 

 

Ytterligare ett exempel på hur man kan utföra dokumentation enligt Doverborg och 

Anstett (2003) är genom att pedagogen först introducerar en bok för barnen i en 

samling och diskuterar med dem om vad de tror boken handlar om, utan att man läser 

boken eller bläddrar i den. Härefter låter pedagogen barnen få rita vad de tror boken 

handlar om. Det man åstadkommer genom att bedriva en diskussion med barnen om 

deras förförståelse om en bok och sedan låta dem rita en bild, blir barnens 

föreställningar om boken synlig. Nästa steg blir att pedagogen i en samling, läser boken 
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med inlevelse och dramatik i rösten, för barnen.  Efter sagan uppmanar pedagogen 

barnen att rita en ny bild av vad sagan handlar om. Det som framkom på de bilder 

barnen ritade efter sagan var att de nu framställde figurerna som om de hade känslor 

och man kunde utläsa dramatik ur deras bilder. Det vill säga att om sagan handlade om 

en farlig varg, ritade flera av barnen stora vassa tänder och stora gap som kunde bita en. 

Personerna de försöker avbilda har tydliga spår av olika känslor. Genom bilderna kan 

pedagogen se att barnen tagit åt sig olika händelser ur sagan som medför att barnen ger 

utryck för ”olika känslor både i sina bilder och i samtalen: medkänsla – omtanke, hot – 

skräck, glädje – lättnad.” (Doverborg & Anstett 2003, s. 94 - 95). 

 

3.2.2 Dokumentation för vem? 
Den dokumentation som utförs enligt utvecklingspedagogiken är enligt Doverborg och 

Anstett (2003) till både för pedagogen, barnen/barnet, föräldrarna och inför utvärdering 

av verksamheten. Mer preciserat hävdar de att den dokumentation som utförs för att 

vara till för pedagogerna, är bland annat till för att pedagogerna skall kunna se barnens 

lärande, men även för att ha en möjlighet till att reflektera över sin egen roll i det 

pedagogiska arbetet vid förskolan. De anser vidare att det pedagogiska arbetet vid 

förskolan tillsammans med barns lärande skall verka som ett underlag för att förskolan 

skall kunna göra verksamheten synlig vid diskussioner i samband med bedömning av 

verksamhetens kvalitet och eventuella utvecklingsbehov. Det här är även något som 

Lpfö 98 förespråkar. 

 

Den dokumentation som utförs kommer även föräldrarna till godo genom att man kan 

påvisa ett lärande hos barnet och hur deras barn har utvecklats. Det här sker till exempel 

genom dokumentationen som görs via portfolio, vilket föräldrar kan ta del av vid till 

exempel utvecklingssamtal. Men även genom att man för föräldrarna kan visa vad som 

händer och vad man gör vid förskolan genom dokumentation som sätts upp på väggar 

vid förskolan och via digitala fotoramar. 

 

 

3.3 Pedagogisk dokumentation enligt Reggio 

Emilia filosofin 
 

Enligt Lenz Taguchi (1997) har man i staden Reggio Emilia i Italien, använt 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg i förskolan i över 30 år. Lenz Taguchi 

påpekar vidare att dokumentation fungerar som en utgångspunkt för fortsatt arbete, 

fortbildning, utvärdering och föräldrasamverkan. Den pedagogiska dokumentationens 

viktigaste uppgift är enligt Reggio Emilia filosofin att synliggöra det kompetenta barnet 

och utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Vidare påpekar Lenz Taghuci att man i 

Reggio Emilia anser att barn och vuxna lär i samverkan med och av varandra. Enligt 

Jonstoij och Tolgraven (2007) anser man i Reggio Emilia, att alla barn är speciella och 

har unika förmågor till lärande. Utgångspunkten i den pedagogiska dokumentationen är 

kommunikationen, att man reflekterar tillsammans över det man gjort och hur man 

sedan skall gå vidare i läroprocessen. Man utgår hela tiden från det unika barnet och ser 

den kommunikation man har tillsammans som utvecklande både för pedagogen och för 

barnet. 
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Dokumentationen blir enligt Wallin (2004) det synliga materialet efter den läroprocess 

som pedagogen och barnen har varit delar av. Dokumentationen bearbetas genom 

diskussioner och reflektioner för att tolka vad som skett, hur barnen lärt sig, vad som 

intresserar dem, hur jag som pedagog har förhållit mig och hur vi skall arbeta vidare. 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) påpekar att för att man skall utvecklas och komma 

vidare i arbetet är det viktigt att man diskuterar både med barnen och med sina 

kollegor, eftersom alla tolkar och upplever saker på olika sätt. Vid reflektionerna delger 

barnen varandra sina tankar och på så sätt lär de sig att man får och kan tycka olika. 

Det man enligt Åberg och Lenz Taguchi skall tänka på vid de reflekterande samtalen är 

att det är skillnaderna som driver lärandet framåt. Lenz Taguchi (1997) och Wehner – 

Godée (2000) är inne på samma linje som föregående författare om att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att kommunicera och att komma vidare i sitt arbete. När man 

arbetar på det här sättet påpekar författarna att det är lättare att se det enskilda barnets 

tankar och idéer. Anledningen till att författarna anser att den pedagogisk 

dokumentation kan kallas att kommunicera beror på att man genom dokumentation kan 

fånga upp barnens tankar, erfarenheter och deras kunskap, med hjälp av till exempel 

våra diskussioner, något de säger eller genom deras bilder, teckningar eller olika 

byggkonstruktioner. Pedagogerna i sin tur kommunicerar tillbaka till barnen via 

dokumentationen på så sätt att de läser upp vad barnen har berättat eller gjort. Genom 

arbetsmetoden blir barnen påminda om sitt eget tänkande och man använder det för att 

komma vidare i läroprocessen och det fortsatta arbetet. Det fortsatta arbetet består även 

i att bedriva diskussioner, med de övriga pedagogerna och föräldrarna, där 

dokumentationen ska vara som en utgångspunkt och handla om barnens olika sätt att 

tänka och barnens individuella erfarenheter. 

 

Wallin (2004) nämner att man genom den pedagogiska dokumentationen får en vidgad 

syn på barnet och att det i sin tur väcker en nyfikenhet och att nya frågor ställs hos 

pedagogen, både när det gäller barnet men även sin egen roll i arbetet. För att växa som 

pedagog är det viktigt att man ser saker ur olika perspektiv och diskussionerna mellan 

och med pedagoger och barn är viktiga för att man skall utvecklas. Genom 

dokumentationen får pedagogen möjlighet att utvärdera sitt arbeta och på så sätt 

utvecklas. Med andra ord så är det inte enbart barnens processer man tittar på i 

dokumentationen. Genom att man observerar – dokumenterar – reflekterar och sedan 

tolkar får man en möjlighet att bryta gamla invanda mönster i sitt arbetssätt och det 

förhållningssätt man har till barnen. Genom denna form av arbetsmetod blir 

pedagogiken en levande process både för pedagogen och för barnet. Man kan enligt 

Wallin säga att pedagogisk dokumentation är en slags forskning som pedagogen och 

barnen bedriver tillsammans, där de ställer hypoteser, undersöker och återställer fakta. 

Det är då viktigt att man är öppen för resultatet och prövar sig fram. Målet för 

undersökningen är inte förutbestämt utan man får se var processen leder. På så sätt är 

man kritisk mot den pedagogik där pedagogen redan har satt upp målen för 

undersökningen. En pedagogisk dokumentation går inte ut på att redovisa resultatet, 

utan att synliggöra själva processen. Eftersom resultatet inte brukar säga något om 

processen, vilka frågor som uppstått, hur barnen har löst problemen, hur de tänkt eller 

samarbetat. Enligt Jonstoij och Tolgraven (2007) är målsättningen med en pedagogisk 

dokumentation att synliggöra både det enskilda barnets och gruppens kompetens. De 

påpekar vidare att man i en Reggio Emilia filosofi ser till det enskilda barnet, man vill 

bevara deras nyfikenhet och förväntan, ta vara på de sätt de skapar kunskap på och man 

utgår från barnens erfarenheter i läroprocessen.  
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Enligt Lenz Taguchi (1997) är pedagogisk dokumentation ett bra sätt att göra det som 

inte syns synligt genom diskussioner och reflektioner. På så sätt ser vi hur barnen 

upplever saker och ting och vår roll som pedagoger blir därmed synligare. Det är även 

något som Åberg och Lenz Taguchi (2007) påpekar då de säger att pedagogen i 

dokumentationen ges möjligheten att tänka över sitt sätt att arbeta och förmedla saker 

till barnen. Författarna menar vidare att man i verksamheten skall utgå från barnens 

tidigare erfarenheter och vad de är intresserade av. Åberg berättar hur hennes egen syn 

på barnens kompetens förändrades genom arbetet med pedagogisk dokumentation. Det 

är enligt Åberg bra att börja arbetet med att utveckla sådant barnen redan kan. När man 

arbetar på det sättet visar man barnen att jag är intresserad av vad de vet och hur de 

tänker, att jag respekterar deras tankar. Genom diskussionerna och reflektionerna får 

pedagogen ta del av barnens sätt att se på olika saker, vilket enligt Åberg och Lenz 

Taguchi innebär att även pedagogen får ett vidgat lärande. Som pedagog fångar man 

upp något barnen talade om vid reflektionen och utgår från det i det fortsatta arbetet. 

När man utgår från barnens tankar och idéer blir de delaktiga i sin egen lärprocess. 

Pedagogen har det yttersta ansvaret att man arbetar efter det valda innehållet, och att 

barnen har möjlighet att fördjupa sig i någonting och inte bara nosa på ytan. Åberg 

påpekar vidare att det alltid är hos pedagogerna ansvaret ligger för vilka förutsättningar 

man ger barnen, hur man dokumenterar och hur man sedan arbetar vidare med det 

dokumenterade materialet. Det är när dokumentationen används till barnens läroprocess 

och utvecklande som den blir pedagogisk.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) påpekar att när man tittar tillbaka i dokumentationen 

blir barnen medvetna om sin egen läroprocess. Det är viktigt att pedagogerna lyssnar på 

hur barnen tänker och hur de har upplevt arbetet. Barnen blir på det sättet även 

delaktiga i utvärderingen av arbetet. Det ger barnen en möjlighet att påverka hur man 

på förskolan skall arbeta vidare med projektet. Åberg och Lenz Taguchi menar vidare 

att det är viktigt att man som pedagog håller fokus på barnen, vad de tänker och känner, 

och att man använder ämnet som ett arbetsverktyg i läroprocessen. Wehner – Godée 

(2000) nämner bland annat att man i Reggio Emilia filosofin skall bemöta barnen som 

resursrika, kompetenta och intelligenta individer redan när de börjar i förskolan och att 

man där tar tillvara på deras tidigare erfarenheter i arbetet. De anser vidare att man 

skall värdesätta barnens olikheter och att barnen skall vara delaktiga i sin egen 

läroprocess.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) menar att barnen lär i samspel med andra, och att det 

är nyfikenheten som är grunden för lärandet. Pedagogerna måste utrusta barnen med de 

verktyg de behöver för att söka kunskap. Pedagogen bör inte bli en 

förmedlingspedagog, utan istället vara en medforskande pedagog som uppmuntrar 

barnens nyfikenhet. Det är viktigt att man som pedagog vet vad man är ute efter, vad 

vill jag att barnen får ut av det hela? Hur gör jag arbetet intressant för barnen? 

 

3.3.1 Att arbeta med pedagogisk dokumentation 
Den pedagogiska dokumentationen utförs på många olika sätt enligt Wehner och Godée 

(2000), till exempel kan den genomföras genom handskrivna anteckningar av vad som 

blivit sagt och gjort, bandinspelningar, videoinspelningar, stillbilder, datagrafik, och 

barns egna arbeten. På det sätt vilket de utför den pedagogiska dokumentationen i de 

kommunala förskolorna i Reggio Emilia, så utför de den utifrån ett specifikt material 
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som dokumenterar det de olika barnen säger och gör, barnens arbete och hur 

pedagogerna i sin tur kan återkoppla till barnen och deras arbete. Författarna hävdar att 

det konkreta arbetsmaterialet härmed medför att pedagogerna kan göra det pedagogiska 

arbetet både synligt och hörbart för barnen. Wehner och Godée (2000) anser vidare att 

man genom att reflektera över det egna arbetet tillsammans med barnen och att man 

allteftersom, förändrar sitt eget sätt att handla utifrån sina egna erfarenheter, har 

pedagogen en möjlighet till att bli medveten om de olika barnens lust och nyfikenhet, 

barnens individuella sätt att uttrycka sig och deras specifika tankar om någonting och 

inte minst hur man som pedagog skall handla. Härmed blir dokumentationen ett 

arbetsverktyg för pedagogerna att förstå hur olika barn kan tänka och ta till sig kunskap.  

 

Enligt Wallin (2003) så kan man utföra pedagogisk dokumentation genom olika 

observations- och dokumentationsarbeten. Vid utförandet av dessa arbeten, behöver 

man inte använda sig av något specifikt arbetssätt. Det man däremot behöver tänka på 

är att man måste hitta en metod som fungerar för en själv och som man sedan har en 

möjlighet till att delge till de övriga pedagogerna, så att de har en möjlighet till att 

skapa sig en bild av vad man gjort.  

 

När personalen vid förskolan Dina, i Italien, dokumenterar enligt Reggio Emilia 

filosofin, det arbete barnen gjort, använder de sig oftast av flera olika arbetssätt 

samtidigt. För att återge ett exempel, så har de olika pedagogerna vid förskolan, när de 

dokumenterar, en bunt papper i handen som man har delat in i olika spalter. De barn 

som ingår i den barngrupp man skall dokumentera har sin egen kolumn på det specifika 

papperet. Det som antecknas är det barnen säger eller om det inte säger något, tecknar 

man ner att det uppstod en koncentrerad tystnad.  Pedagogerna ritar snabbt ner de olika 

stegen vilket sker när barnen till exempel formar en lerfigur. På papperet finns det även 

en kolumn för pedagogen, där hon kan anteckna sina inlägg. Det här tillvägagångssättet 

tillsammans med att pedagogen måste hålla fokus på barngruppen och kunna vara 

uppmärksam, kräver övning, och är inte något man lär sig på en gång. Wallin (2003) 

nämner att hon själv blev förundrad då hon vid ett besök vid Arcobaleno i Italien, såg 

hur den unga förskolläraren Roberta hade förmågan att ägna de små barnen, vilka 

utförde några moment vid en våg, sin hela uppmärksamhet, under samma tid vilket hon 

antecknade och emellanåt fotograferade barnen via digitalkamera. Roberta hade 

förmågan att vara med barnen samtidigt som hon hade rollen av en dokumenterande 

vuxen. När barngruppen sedan avslutat sitt arbete, tar de olika pedagogerna som varit 

med barngruppen, och förtydligar de snabbt nedtecknade dokumentationerna, under ett 

par minuter. Anledningen till att de försöker gå igenom och förtydliga sina 

anteckningar direkt efteråt är för att de vill anteckna medens allt finns kvar i färskt 

minne.  

 

Det vanligaste sättet att dokumentera är enlig Wallin att anteckna och göra små skisser, 

vilket är billigt och enkelt att utföra. Men det är även vanligt att man fotograferar de 

olika barnen i olika situationer under arbetets gång då de till exempel tillverkar 

någonting i lera eller målar en bild. Det sätt man väljer att dokumentera på beror på 

situation till situation. 

 

Ytterligare ett exempel Wallin (2004) tar upp angående pedagogisk dokumentation är 

att göra en videofilm om något som man gjort tillsammans med barnen och pedagoger. 

Ett annat sätt att utföra observationer och dokumentationer kan vara att man har en liten 

bandspelare på bordet under tiden som man utför någon aktivitet och det idealiska är att 
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man är två pedagoger i barngruppen. Att vara två pedagoger är dock inte alltid möjligt i 

praktiken, men något man bör eftersträva. Antingen man varit en eller två pedagoger 

som har utfört observationer och dokumentationer, bör man alltid diskutera med sina 

arbetskamrater det man har tagit del av under observationen och dokumentationen. I 

efterhand är det viktigt att man lyssnar igenom det inspelade bandet enskilt och 

tillsammans med övriga pedagoger, för att höra vad som sades, både det som kom ifrån 

barnen och det som kom ifrån pedagogen/pedagogerna som var med. Allt som sägs är 

det inte nödvändigt att man antecknar och skriver ut. Det bandet skall användas till är 

att försöka hitta nyckelrepliker, som medverkar till att arbetet går åt en viss inriktning, 

något som kunde visa hur barnet uppfattade händelsen. Till exempel någonting som 

kunde vara en spännande tanke, vilket i sin tur kan ge pedagogen/pedagogerna nya 

idéer. Vilket kunde visa på den effekt pedagogens/pedagogernas yttranden kunde få på 

barnen. Den pedagogiska dokumentationen som utförs blir konkreta spår av processen 

vilket man själv och barnen har varit en del av. De spår som visar sig kommer att göra 

det möjligt för pedagogerna att upprepade gånger, både tillsammans och enskilt, gå 

tillbaka och på nytt ha en möjlighet till att se och tolka det som hände under 

observationen och dokumentationen. 

 

Enligt Wallin (2004), så har vi alla en personlig syn på olika saker och uppfattar olika 

företeelser på olika sätt. Alla ställer hypoteser utifrån sina erfarenheter och upplevelser. 

Härefter måste man låta alla dessa personliga synsätt berika varandra i en konfrontation 

tillsammans. Det här är inte till för att man skall finna vem det var som hade rätt eller 

fel. Världen vi lever i är inte uppdelad i svart och vitt. Det är i stället till för att man 

skall kunna sammanfoga olika pusselbitar vilket kan hjälpa oss att se det komplexa och 

mångtydiga som vårt liv består av. Om man skall ha en möjlighet till ett utbyte krävs 

det att man har dokumenterat det man har observerat. Någonting som man gör 

åtskillnad emellan i Reggio Emilia filosofin är att se och observera. Skillnaden ligger i 

att man vid observationer har ett syfte, ett ändamål och en synvinkel. Wallin (2004) 

hävdar att man som vuxen även börjar ställa sig själv olika hypoteser och försöker 

väcka den egna nyfikenheten. Vidare så hävdar Wallin att det inte går att återge och se 

allt alla barn gör och uttalar sig om. Det är en nödvändighet att välja fokus. Det krävs 

att man begränsar sig till ett vist antal barn eller ett visst specifikt barn, som man kan ha 

möjlighet till att koncentrera sin uppmärksamhet på.  

Det som den Pedagogisk dokumentation enligt Wallin (2004), kan användas till är 

enligt följande sammanfattning:  

 

 Att påvisa vad barn kan. 

 Barns individuella sätt att lära, både individuellt och i grupp. 

 Barns förmåga till att samarbete. 

 Visa på Barns delaktighet. 

 Hur barn visar empati och vänskap. 

 Hur barnen/et upplever mötet med förskolan vid inskolning. 

  Barnen/et förmåga till att använda miljön. 

 Göra pedagogens roll synlig i barnens lärande.  

 Göra läroplanen synlig i verksamheten och hur vi kan omsätta den i praktiken. 
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3.3.2 Pedagogiska dokumentationen för vem? 
Enligt Lenz Taguchi (1997) är det viktigt att alla som arbetar med pedagogisk 

dokumentation arbetar åt samma håll. Lenz Taguchi påpekar att pedagogisk 

dokumentation bygger på reflektioner mellan alla berörda parter, pedagogerna, barnen, 

förskolan och hemmen. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens arbete 

och läroprocessen blir tydlig för dem själva. Den bidrar även till att deras delaktighet i 

lärandet tydliggörs. Lenz Taguchi påpekar vidare att dokumentationen även synliggör 

pedagogens roll i läroprocessen och att pedagogen på så sätt blir medveten om vilka 

konsekvenser deras förhållningssätt och val får för det enskilda barnet. Reflektionen ger 

dem en möjlighet att förändra sitt arbetssätt och utvecklas som pedagoger. Enligt Lenz 

Taguchi (2007) kan pedagogisk dokumentation användas som stöd vid samarbetet med 

föräldrarna. Genom den pedagogiska dokumentationen som bland annat sätts upp på 

väggarna synliggörs verksamheten för föräldrarna, vilket medför deras möjlighet till 

inflytande i verksamheten. Åberg och Lenz Taguchi (2007) påpekar vikten av att 

pedagogerna tar till vara på och lyssnar på föräldrarnas synpunkter om förskolan, så att 

de känner att de är delaktiga. Författaren poängterar att man bör involvera föräldrarna 

under projektets gång och inte när projektet är över. 

 

Lenz Taguchi (1997) menar att den pedagogiska dokumentationen kan användas för 

pedagogerna vid en utvärdering av verksamheten, men även som en grund vid 

utvärdering av verksamheten på den politiska nivån. 

 

 

3.4 Likheter och skillnader 
 

Genom vår studie av litteratur har vi funnit att det finns mer likheter än skillnader 

mellan de båda pedagogiska inriktningarna utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia 

filosofin. I båda inriktningarna finns en syn på det kompetenta barnet och att man vill 

göra barnens utveckling synlig. Man vill även synliggöra barnens individuella tankar, 

reflektioner, och funderingar. Det här anses som viktiga delar i både Reggio Emilia 

filosofin och utvecklingspedagogiken. De pedagoger som arbetar enligt de aktuella 

pedagogiska inriktningarna hävdar även att dokumentationen och reflektionen är viktig 

för pedagogerna. Lenz Taguchi (1997) som står för Reggio Emilia filosofin nämner 

bland annat att dokumentationen synliggör pedagogens roll i läroprocessen och att 

pedagogen på så sätt blir medveten om vilka konsekvenser hennes förhållningssätt och 

val får för det enskilda barnet. Pedagogen har genom dokumentationen en möjlighet till 

att ta del av och synliggöra barnens lärande. Reflektionen ger dem en möjlighet att 

förändra sitt arbetssätt och utvecklas som pedagoger. Den dokumentation som utförs är 

enligt Lenz Taguchi till för pedagogerna, barnen/barnet, föräldrarna och inför 

utvärdering av verksamheten. Dessa tankegångar styrks även av Pramling Samuelsson 

(2003) och övriga förespråkare för utvecklingspedagogiken. 

 

Doverborg och Ansett (2003), som även de är förespråkare för utvecklingspedagogiken, 

nämner att den dokumentation som utförs är till för föräldrarna genom att man kan 

påvisa ett lärande hos barnet och hur deras barn har utvecklats. Det här sker till exempel 

genom dokumentationen som görs via portfolio, vilket föräldrar kan ta del av vid till 

exempel utvecklingssamtal. Men även genom att man för föräldrarna kan visa vad som 

händer och vad man gör vid förskolan genom dokumentation som sätts upp på väggar 
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vid förskolan och via digitala fotoramar. Det här utförs enligt Wallin (2003) även i det 

Reggio Emilia inspirerade arbetssättet men med den skillnaden att det innehåller 

nedskrivna dialoger mellan barn och pedagoger och används som underlag för vidare 

reflektioner och för att komma vidare i arbetsprocessen eller till ett nytt tema. Vidare 

påpekar Wallin, att man i Reggio Emilia Filosofin utgår från barnens idéer när man 

startar ett tema eller projekt. Utifrån de diskussioner och reflektioner pedagogerna har 

tillsammans med barnen gör pedagogerna en bedömning av vad nästa tema eller 

moment i det pågående temat skall handla om. De olika teman man arbetar med är hela 

tiden trådar ifrån föregående teman. Enligt vad man kan utläsa av Pramling Samuelsson 

(2003) angående utvecklingspedagogiken, och hur man använder sig av ett tema är att 

man avslutar ett tema innan man börjar med ett nytt tema som är förutbestämt av 

pedagogerna  

 

Vidare kan man enligt Wallin (2003) säga att pedagogisk dokumentation är en slags 

forskning som pedagogen och barnen bedriver tillsammans, där de ställer hypoteser, 

undersöker och återställer fakta. Det är då viktigt att man är öppen för resultatet och 

prövar sig fram. Målet för undersökningen är inte förutbestämt utan man får se var 

processen leder. En pedagogisk dokumentation går inte ut på att redovisa resultatet, 

utan att synliggöra själva processen. Eftersom resultatet inte brukar säga något om 

processen, vilka frågor som uppstått, hur barnen har löst problemen, hur de tänkt eller 

samarbetat. Det här arbetssätet skiljer sig mot hur man enligt Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) arbetar i utvecklingspedagogiken där man från pedagogernas 

sida satt upp färdiga mål för sina aktiviteter. Vidare anser dessa författare att det är 

pedagogens uppgift att bestämma vilket innehåll hon/han anser ska anpassas till 

barnens intressen i förskoleverksamheten. När pedagogen har kommit fram till vilken 

riktning hon/han vill att objektet skall ha, låter hon/han barnen bidra med sina 

erfarenheter och sina individuella funderingar kring fenomenet. Pedagogen kan nu 

skapa situationer och utmaningar vilket hjälper barnet/barnen fram till en läroprocess 

och en förståelse över ett specifikt fenomen. Enligt Lenz Taguchi (1997) utgår man i 

den verksamhet som bedrivs enligt Reggio Emilia filosofin från barnens idéer och 

intressen. Här i ligger, enligt vår tolkning av litteraturen, en av de stora skillnaderna 

mellan utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia filosofin. 

 

En annan väsentlig skillnad mellan utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia 

filosofin enligt vår tolkning är sättet man skriver ner dokumentationen på. I 

utvecklingspedagogiken skriver de inte ner text i dialogform vilket de gör inom Reggio 

Emilia filosofin. Man skriver mer kortfattade kommentarer av vad som har hänt eller 

vad någonting föreställer. 



 15       

4 Metod 
 

 

 

I vår metoddel kommer det att redogöras för vilka metoder vi har använt oss av för att 

genomföra vår forskningsstudie. 

 

 

4.1 Metodval 
 

I vår forskningsstudie vill vi både undersöka hur olika pedagoger i förskolan arbetar 

med pedagogisk dokumentation och pedagogernas skilda syn på vad pedagogisk 

dokumentation innebär. Därför valdes en empirisk kvalitativ metod, med intervjuer 

som grund, eftersom pedagogerna då enligt Bell (2000) Starrin och Svensson (1994) 

och Trost (1993) får utrycka sina egna tankar och funderingar. 

 

Inför vårt val av metod ansåg vi att det var viktigt att studera både fördelar och 

nackdelar med olika metoder. I vårt fall studerades den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. Bell (2000) beskriver att en kvalitativ metod används då syftet är inriktat på 

att undersöka vad och hur människor upplever sin värld. Det menar även Starrin och 

Svensson (1994) när de säger att den kvalitativa metodens mål är att urskilja och 

upptäcka olika variationer och strukturer hos olika händelser, egenskaper och 

innebörder. Den kvantitativa metodens mål är däremot att undersöka hur saker och ting 

fördelar sig. Den kvalitativa metoden innebär enligt författarna att resultatet inte 

redovisas genom att man anger antal eller procenttal, vilket man gör vid en kvantitativ 

metod. Bell (2000) anser vidare att det inte spelar någon roll vilken insamlingsmetod 

man väljer för en kvalitativ studie, utan man kan använda den metod man anser är bäst 

till den uppgift man valt att studera. Enligt Starrin och Svensson (1994) beror valet av 

metod på vilken målsättning man har med undersökningen, vad det är jag vill 

undersöka. 

 

De kvalitativa intervjuerna präglas enligt Trost (1993) av att den som intervjuar ställer 

raka och enkla frågor och att respondenten ger innehållsrika svar. På så sätt får man ett 

rikligt material att utgå ifrån vid analysen av frågorna. Trost påpekar vidare att de 

kvalitativa intervjuerna, som görs i forskningssammanhang, har en hög grad av 

strukturering och en låg grad av standardisering. Det innebär att den som intervjuar vet 

vad den vill fråga om och inte lämnar ämnet. Intervjuaren rättar sig efter respondenten 

när det gäller språkbruk, ordningsföljden på frågorna och vid följdfrågorna utgår man 

från de svar som getts tidigare. Enligt Trost är variationsmöjligheterna vid dessa 

intervjuer stora. 

 

 

 

 



 16       

4.2 Urval 
 

Vi enades om att intervjua tolv pedagoger (barnskötare och förskollärare), som är 

verksamma vid fem olika förskolor med barn mellan ett till fem år. Urvalet gjordes i 

olika förskolor i en mellanstor kommun i västra Sverige. I vår urvalsgrupp strävade vi 

efter att få personer i olika åldrar, olika kön och med olika lång erfarenhet inom yrket. 

 

 

4.3 Genomförande 
 

Vår studie har utförts enligt en empirisk kvalitativ undersökning, som enligt Starrin och 

Svensson (1994) bygger på respondenternas egna erfarenheter. De personer som har 

valts ut till våra intervjuer är verksamma pedagoger, i varierande åldrar, vid olika 

förskolor i en kommun i Västsverige. Pedagogerna har varierad utbildning och antal 

verksamma år bakom sig. Då vi på det här sättet förhoppningsvis får en bredare 

uppfattning om hur pedagoger ser på vad pedagogisk dokumentation innebär och hur 

de utövar den i sin verksamhet. 

 

4.3.1 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Kontakt togs med pedagogerna vid de fem förskolorna som valts ut för att delta i vår 

studie, för att se om de hade intresse av att vara med. Samtliga tolv pedagoger tackade 

ja till att bli intervjuade. Vårt mål var att intervjua både kvinnliga och manliga 

pedagoger, men i brist på manliga pedagoger i förskolan blev det bara kvinnliga 

pedagoger som deltog i intervjuerna. 

 

Intervjuerna delades upp genom att vi genomförde sex var. För att det skulle bli så 

avslappnande som möjligt för respondenterna fick de välja tid och plats för när/var 

intervjuerna skulle genomföras, det är även någonting som Bell (2000) anser är 

respondenternas rättigheter att få bestämma själva. Samtliga pedagoger valde att 

genomföra intervjuerna, i ett avskilt rum, på den förskola de arbetar. De kände sig 

trygga där eftersom det är en van miljö för dem. Innan intervjuerna började 

presenterade vi oss och berättade om vår studie och dess syfte. Därefter började 

intervjuerna med att vi utgick ifrån våra tre öppna huvudfrågor (se bilaga) med 

följdfrågor. Att de här öppna frågeställningarna valdes berodde på att respondenterna 

skulle kunna ge oss öppna svar. Hur följdfrågorna sedan formulerades berodde på de 

svar respondenterna gav på huvudfrågorna. Längden på intervjuerna varierade mellan 

15 till 30 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, för att fokus 

skulle kunna läggas på vad respondenterna sade istället för på att föra anteckningar. 

Bell (2000) hävdar även att det är positivt att ha intervjuerna inspelade när man skall 

analysera resultatet. Då det annars är lätt att man missar vissa kommentarer som kan ha 

betydelse för resultatets utgång. 

 

4.3.2 Uppdelning av arbetet 

Vi delade upp litteraturen mellan oss och tog huvudansvaret för olika delar. Därefter 

diskuterade och reflekterade vi tillsammans över det vi läst. Intervjuerna delades upp 
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och genomfördes enskilt. Var och en transkriberade sina egna intervjuer som sedan 

analyserades gemensamt. Vår diskussion kom vi fram till genom att diskutera och 

reflektera tillsammans över det resultat vi kommit fram till vid vår analys av 

intervjuerna samt läst litteratur. 

 

 

4.4 Trovärdighet 
 

Vid intervjuerna lyssnade vi in respondenternas svar och försökte inte påverka dem på 

något vis. Det här tror vi bidrog till att de gav oss mer rättvisande svar om vad 

pedagogisk dokumentation innebär för dem. Att respondenterna själva fick välja plats 

där intervjuerna skulle genomföras gjorde nog att de kända sig trygga och inte så 

obekväma med situationen. Det är även något som Bell (2000) påpekar är positivt att 

respondenterna får göra vid intervjuer. För att respondenterna inte skulle känna sig i 

underläge genomförde vi intervjuerna en och en. 

 

Stukát (2005) påpekar att det i samband med en forskningsstudie är viktigt att forskaren 

ställer sig frågor så att han/hon med säkerhet kan se att reliabilitet och validitet är 

uppnått i studien. Men det här är enligt författaren ingen lätt uppgift. Stukát skriver 

bland annat:  

 
(…) diskussionen kring undersökningens reliabilitet och validitet är svår – 

särskilt i kvalitativa studier – men viktig och nödvändig. Hur sanna och 

pålitliga är dina resultat? Vilka felkällor känner du till? Ett framhållande av 

studiens brister – metodsvagheter, liten undersökningsgrupp och stort bortfall 

etc. – menar jag vara ett kännetecken på den goda vetenskapliga rapporten. 

Man visar sin medvetenhet om studiens begränsningar, vilket bara ökar 

läsarens förtroende för de slutsatser som följer. Att visa svagheter är styrka 

(Stukát, 2005. s130). 
 

Vi kan se en validitetsbrist i vårt arbete på så sätt att vi inte hade läst tillräckligt med 

litteratur om pedagogisk dokumentation innan vi gav oss ut och intervjuade. Hade vi 

haft mer kunskap om pedagogisk dokumentation hade vi kunnat ställa andra och mer 

djupgående följdfrågor för att få saker och ting förtydligat för oss. Härmed inser vi i 

efterhand värdet av att utföra en pilotstudie. Om en pilotstudie hade genomförts så tror 

vi att vi haft en möjlighet att upptäcka de brister som fanns i våra följdfrågor, och då 

haft en möjlighet att ändra dem. Men med vår utgångspunkt och med de frågor som vi 

nu använde oss av, anser vi ändå att vi fått fram både relevanta och trovärdiga svar som 

bidragit till att vi har uppnått vårt syfte med vår forskningsstudie. 

 

 

4.5 Forskningsetik 
 

Eftersom frågeställningen i vår studie är av allmän karaktär har vi inte stött på några 

etiska komplikationer. Vi är väl medvetna om vikten av tystnadsplikten i etiska och 

moraliska frågor och har agerat därefter. Hänsyn har tagits till de fyra huvudkraven 

som enligt Vetenskapsrådet (2007) gäller vid forskning, inom det humanistiska och 
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samhällsvetenskapliga området: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att man som forskare är skyldig att informera 

respondenterna om studiens genomförande och syfte, samt om villkoren för 

respondenternas medverkan i studien. Det här gjordes i samband med den information 

som delgavs respondenterna vid förfrågan om de var intresserade av att delta i studien. 

Informationen kan ges både skriftligt och muntligt, men i vårt fall ansåg vi att det 

räckte med muntlig information eftersom vår studie är av allmän karaktär.  

 

Samtyckekravet innebär att ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta.” 

(Vetenskapsrådet 2007, s.10). Vid informationen om vår studie talade vi om för 

respondenterna att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun 

när de vill. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att vi inte röjer någons identitet. Vi klargjorde för 

respondenterna att de kommer att vara anonyma och att förskolorna de arbetar på inte 

kommer att namnges. När vår studie är klar lovade vi att allt material kommer att 

förstöras. Respondenterna fick även information om att ingen annan än vi som 

genomför studien kommer att ta del av det inspelade materialet. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte kommer att användas i några 

andra sammanhang än till den här studien, vilket vi informerade respondenterna om vid 

informationen angående deras medverkan i studien. 

 

 

4.6 Analys 
 

Efter genomförandet av intervjuerna dokumenterades det inspelade materialet och 

skrevs ut ordagrant. Något som Bell (2000) hävdar att man bör göra för att man skall ha 

något att gå tillbaka till och utgå från vid analysen av materialet. Därefter läste vi 

igenom det utskrivna materialet flera gånger för att precis som Trost (1993) förespråkar 

sätta igång olika tankegångar. Vid analysen av vårt material utgick vi från våra 

frågeställningar, för att på så sätt nå ett svar på vårt syfte. Därför sållades det material 

som inte svarade på frågeställningarna bort. Precis som Starrin och Svensson (1994) 

påpekar att man bör göra i början av sitt analysarbete, eftersom det är respondentens 

uppfattning om den specifika frågan som är intressant.  

 

Trost (1993) påpekar vidare att man vid kvalitativa intervjuer söker efter likheter och 

skillnader i olika beteenden och mönster. Det gjordes genom att svaren analyserades 

noggrant, genom att varje frågeställning och svar gicks igenom en efter en. De 

likvärdiga svaren ringades in med hjälp av olika färgpennor. Sedan sammanställdes de 

likvärdiga svaren genom att de analyserades och skrevs ihop till ett resultat. Därefter 

kategoriserade vi vårt resultat och förde in det under olika huvud- och underrubriker. 
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5 Resultat 
 

 

 

Nedan följer en beskrivning av vårt resultat, med utgångspunkt från vårt syfte. 

Resultatet är uppdelat efter de frågeställningar som användes vid intervjuerna. I resultat 

kommer det att redogöras för några av de vanligaste synsätten vilket respondenterna i 

våra intervjuer uppgav. 

 

 

5.1 Vad innebär pedagogisk dokumentation? 
 

Vårt resultat om vad pedagogisk dokumentation innebär har vi valt att redovisa genom 

att föra in respondenternas åsikter under olika underrubriker. Utgångspunkten har varit 

våra respondenters svar på vad pedagogisk dokumentation innebär för dem. 

 

5.1.1 Reflektion 

En ståndpunkt respondenterna hade, för vad pedagogiskdokumentation innebär, var att 

för att en dokumentation skall kunna kallas pedagogisk måste den innehålla en 

reflektion och diskussion. Att man som pedagog reflekterar och diskuterar tillsammans 

med barnen över det man gjort. Enligt respondenterna finns det olika sorters 

dokumentation, beroende på vad man som pedagog har för syfte med den: 

 
Man måste använda dokumentationen tillsammans med barnen för att det ska 

vara en pedagogisk dokumentation. Det är skillnad på pedagogisk 

dokumentation och vanlig dokumentation. Vanlig dokumentation sätter du 

kanske upp i hallen för föräldrarna. Till exempel sätter upp bilder att det här 

har vi gjort och sätter en liten text under. Det är ingen pedagogisk 

dokumentation, för den har inge reflekterat över. Den har inget annat syfte än 

att visa vad man har gjort. Har man ett syfte med dokumentationen och 

diskuterar runt den och använder den i jobbet för att komma vidare eller gå 

tillbaka för att se vad man har gjort, då är det en pedagogisk dokumentation. 

Det kallas pedagogisk dokumentation även om det bara är pedagogen som har 

reflekterat. En del dokumentation har bara vi pedagoger, det kan vara att vi 

kartlägger en grupp och tar bilder och skriver lite om barnen och sedan 

tillsammans diskuterar om vad vi skall arbeta vidare med barnen och så 

vidare. Vad är barnen intresserade av i vår grupp? Vad är det vi vill jobba 

med under året? Det blir en form av pedagogisk dokumentation. Det här att 

diskutera och reflektera är det som är det viktiga för att det skall bli 

pedagogiskt. 

 

En åsikt som påvisar hur pedagoger kan arbeta med reflektion i samband med samling 

är att pedagogen sätter sig ned och reflekterar över hur samlingen har förflutet för att 

veta hur hon skall arbeta vidare vid nästa samling hon bedriver med barngruppen. Det 

här kan förtydligas enligt följande citat: 

 
Jag brukar till exempel vid samlingar när vi har haft grupp, skriva ner efteråt 

vilka var med? Vad gjorde vi? Hur funkade det? För att ha med mig sedan när 

jag skall fortsätta vid nästa tillfälle. Hur gör vi då? Vad ska vi göra på ett 
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annat sätt? Var det för långt eller för kort? Hade det behövts en rast? Jag har 

då en reflektion efter att jag har haft samlingen. 

 

Ytterligare en åsikt som framkom bland våra respondenter var att för att 

bilder skall kunna bli pedagogisk dokumentation krävs det en reflektion, 

annars ansåg respondenterna att det endast är dokumentation. Vilket påvisas 

i följande citat: 

 
Kameran kan man ju använda för dokumentation. Vi använder kameran 

ganska mycket skulle jag vilja säga framförallt när vi går till skogen. Sedan är 

de ju den här balansgången för att det ska bli en pedagogisk dokumentation 

och inte bara en dokumentation som ett foto, att så här var det. Grejen är ju 

hur man sedan ska använda fotot för att reflektera, för att det ska bli 

pedagogisk dokumentation. Samma kort går ju att använda på bägge sätt. Om 

jag bryr mig om att tänka på vad som är på kortet. Kameran är ju mycket, det 

är nästan det mesta. 

 

5.1.2 Bilder med text 

En åsikt respondenterna nämnde var att pedagogisk dokumentation kan vara att man 

sätter upp ett kort på väggen med lite text, som kortfattat förklarar vad det är som sker 

på bilden. Texten skall innehålla reflektioner ifrån pedagogen och från barnet/barnen. 

En av dessa pedagoger sade: 

 
För att dokumentationen skall bli pedagogisk så måste man diskutera kring 

bilderna och titta på vad var det vi har sett? Vad är det på bilderna? Vad är 

det som händer? Hur kan vi gå vidare? Eller hur blev det när vi gjorde den 

där saken? Att man har en diskussion kring bilderna, att man diskuterar och 

reflekterar över dem. Det behöver ju inte bara vara bilder utan det kan även 

vara text. Till exempel om man sitter med en grupp barn som gör något, 

och så tar man bilder och skriver ner lite text om vad de säger och tycker. 

Man kan skriva ner svaren på lite frågor som barnen har på arbetet de gjort. 

Helst skall man arbeta med det här två och två tillsammans så att man 

efteråt kan skriva ner vad som hände. Vad var det vi såg? Vad var det för 

frågor barnen kom med och ville ha svar på om arbetet? Då blir bilder och 

text pedagogisk dokumentation. Den här dokumentationen kan man välja 

att sätta upp på väggen efteråt. 

 

Bland våra respondenter fanns det även de som ansåg att det som finns kvar på papper 

kan kallas pedagogisk dokumentation, till exempel ett foto eller en teckning med lite 

text. De nämnde även att pedagogisk dokumentation kan vara portfolio och bilder, som 

är uppsatta på väggen, med text där de härrör till Lpfö 98 eller att barnen själva får 

skriva eller att pedagogen skriver vad de gjort. Enligt ett yttrande från en av våra 

respondenter: 

 
För mig är pedagogisk dokumentation en portfolio, foton och skrivelser. Ja, 

allt jag får ner på papper, som finns kvar. Man kan även filma barnen om 

man vill ha en sån dokumentation. 

 

Ytterligare en åsikt som kom fram under intervjun var att pedagogisk dokumentation 

var när man använde digitalkamera för att ta bilder på barnen i olika situationer, som 

sedan sätts upp på väggen eller i barnens portfolio. 
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5.1.3 Portfolio 

En åsikt som nämndes var att det är pedagogisk dokumentation om pedagogen och 

barnet tillsammans har reflekterat och diskuterat över det som sätts in i portfolion. 

Resultatet av reflektionen och diskussionen dokumenteras och sätts in tillsammans med 

barnens alster eller övrig dokumentation som påvisar barnets utveckling. Det vill säga 

att man kan få en portfolio att bli pedagogisk dokumentation, likt följande citat:  

 
Om man tillsammans med barnet har reflekterat och diskuterat kring det som 

skall sättas in i portfolion och att denna reflektion dokumenterats och sätts in, 

tillsammans med den aktuella bilden eller vad det nu kan vara som skall 

sättas in i portfolion. Då är det pedagogisk dokumentation. 

 

En annan tolkning från våra respondenter av hur en portfolio kan vara en pedagogisk 

dokumentation, är att den är till för att visa barnens utveckling: 

 
Vi har även portfolio för att visa barnens utveckling. Syftet är ju att barnen 

själva skall kunna se sin utveckling i portfolion, där vi sätter in olika saker 

undan för undan. Det är inte vilka alster som helst som sätts in i portfolion, 

utan det som sätts in ska visa på barnens utveckling. 

 

5.1.4 Arbetsverktyg 

Flera av respondenterna påpekar att den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg 

de använder sig av i sitt arbete. I och med dokumentationen synliggörs barnens lärande 

och deras intresse. På så sätt kan man som pedagog se vad man skall arbeta vidare med 

i verksamheten. Ett yttrande från en av våra respondenter är enligt följande: 

 
För mig är pedagogisk dokumentation ett verktyg i mitt arbete som pedagog, 

för att hjälpa mig att se vad barnen lär sig, vad de har för intressen och hur jag 

ska arbeta vidare. 

 

En åsikt några av respondenterna framförde var att den pedagogiska dokumentationen 

är ett bra verktyg för pedagogerna att se att de arbetar mot sina styrdokument och att de 

får in dem i verksamheten. Samt att de genom dokumentationen kan se hur man kan 

arbeta vidare med barnen. En åsikt från en av respondenterna är: 

 
Pedagogisk dokumentation är ett bra arbetssätt för att synliggöra läroplanen 

och få in den på ett bra sätt i verksamheten. Dokumentationen är även ett 

verktyg jag använder mig av för att kunna kartlägga de barnen jag jobbar 

med, för att jag ska komma vidare i arbetet med barnen. 

 

5.1.5 Process 

En åsikt som respondenterna hade var att det är processen, vägen som leder fram till 

resultatet, som utgör själva kärnan i den pedagogiska dokumentationen och inte det 

färdiga resultatet. Att arbeta med pedagogisk dokumentation enligt en process kan 

enligt våra respondenter utföras både under en kortare och längre period. Det som 

avgör är att processen dokumenteras. 

 

Bland våra respondenter var det en som uppgav en liknelse av en pedagogisk 

dokumentation som enligt henne inte tog mer än en kvart tjugo minuter att utföra. Den 

här respondentens syn på pedagogisk dokumentation var bland annat, att den inte alltid 
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behöver ta så lång tid att genomföra, som en del tror. Men hon påpekade att det alltid 

måste finnas reflektion och diskussion med. Respondentens exempel var enligt 

följande: 

 
Barnen hade varit ute i skogen och plockat med sig kottar hem. Tre av barnen 

ville måla kottar när de kom tillbaka till förskolan. Det ska tilläggas att barnen 

var tre år. Jag tog tillsammans med barnen fram arbetsmaterial för ända målet. 

Alla tre satte i gång att måla. Teckningen blev full med brun färg på olika 

ställen på papperet, som inte kunde liknas vid en kotte. Vi pratade då lite om 

kottar i allmänhet under tiden som barnen målade och vi pratade även lite mer 

ingående om hur kottar ser ut (några av kottarna barnen tagit med sig låg på 

bordet). En pojke bad genast om ett nytt papper, medens de övriga barnen 

målade på som vanligt. Denna gången målade pojken kott liknande 

formationer på sitt papper som han färgade bruna. Under tiden som de målade 

fortsatte jag min diskussion tillsammans med barnen om hur de kom ihåg hur 

det kändes när man höll i en kotte. Det barnet som förut bad om ett nytt 

papper, tog upp en kotte och höll den i sin hand. Han påpekade att den var 

stickig och hade saker som stack ut. De andra intygade. Pojken bad om 

ytterligare ett papper och ritade nu kottar som hade formen av kottar, de var 

bruna och hade fjäll som var stickiga. Man kunde nu direkt se att det pojken 

ritat var kottar. När pojken var färdig, sade han – Nu vet jag hur man målar 

kottar. Nu är jag nöjd. Efteråt så skrev jag ner vad pojken sagt och 

fotograferade teckningarna han hade gjort. Vår diskussion skrev jag också ner 

och sedan satte vi in materialet i pojkens portfolio. Det här är ett typexempel 

på en process som också är pedagogisk dokumentation. Du gör barnet 

uppmärksam på sitt eget lärande genom att det råder en diskussion mellan 

barn och pedagog. 

 

Ett yttrande från respondenterna på en process under en längre tid är enligt följande 

citat: 

 
Man dokumenterar ett arbete man håller på med så skriver man lite under vad 

barnen har gjort och vad barnen har sagt och så kan man visa för barnen att vi 

började här borta också jobbade vi oss vidare så här, och till slut kommer vi 

att komma till en ände. Och då kan man visa för barnen att vad har vi lärt oss 

under vägen? Hur långt har vi kommit nu? Vi stod här i början och hur tänker 

ni nu när vi kommet till slutet eller till mitten? Det beror på hur lång tid man 

har tänkt att arbeta med uppgiften. Det projektet vi håller på med nu är tänkt 

att vara i cirka två månader. Och nu har vi kommit en bit på vägen och nu har 

vi tänkt att vi ska ta med oss våra barn in till våran dokumentation som vi har 

gjort och prata med dom. Vad har vi gjort och hur tänkte ni från början? (vi 

håller på att bygger en koja. Vi har gjort ritningar och så där. så tänkte ni från 

början och nu har vi gjort det här och det här och det här och nu håller vi på 

och bygger kojan. Är era tankar fortfarande så som de var från början eller på 

ritningarna? För att då visste vi ingenting om kojor. Nu har vi jobbat oss fram 

hit, har vi lärt oss någonting på vägen? Skulle ritningen se annorlunda ut om 

vi gjort en ritning nu, på mitten om hur kojan skulle se ut när vi blev färdiga. 

Man måste använda dokumentationen tillsammans med barnen för att det ska 

vara en pedagogisk dokumentation. 

 

 

5.2 Hur går pedagogisk dokumentation till? 
 

Det vanligaste sättet att arbeta med pedagogisk dokumentation är enligt respondenterna 

att arbeta i tema- eller projektform med barnen. Det innebär att barnen och 
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pedagogerna arbetar under en begränsad tidsperiod med någonting, som till exempel att 

bygga en koja eller att bygga upp ett landskap. När de startar upp arbetet utgår de alltid 

från barnens idéer och intressen. Allt dokumenteras med bilder och text. Det som enligt 

dem gör det här till en pedagogisk dokumentation är att pedagogerna och barnen 

tillsammans planerar, diskuterar och reflekterar med jämna mellanrum, för att på så sätt 

föra arbetet vidare. Enligt ett citat från en av våra respondenter: 

 
Man måste ta fram dokumentationen ett antal gånger och sitta tillsammans 

med barnen och titta. Vad var det vi gjorde? Vad lärde du dig då? Hur tänkte 

du när du byggde det här eller när du målande den här teckningen? Sen ska 

även pedagogerna samlas kring dokumentationen och titta, vad var det barnet 

lärde sig här? Vad kan vi lära oss av det här? Hur kan vi arbeta vidare? 
 

Något annat som framkom bland de respondenter som ansåg att de arbetade med 

pedagogisk dokumentation, var att den pedagogiska dokumentationen även kunde 

användas till att observera ett rum. Det vill säga de menade att de kunde studera vad 

barnen använde ett specifikt rum till. Till exempel kunde de vid observationen se att 

barnen lekte affär, fast det inte fanns några sådana färdiga leksaker som var avsedda för 

att leka affär med. När pedagogerna sammanställt observationerna och diskuterat 

sinsemellan om vad man kunde göra med detta rum och vad det var man såg under 

observationerna, bedrev man en diskussion med barnen om vad de ansåg om rummet 

och vad de hade för önskemål på förändring. Sedan bedrev pedagogerna ytterligare en 

diskussion om vad som framkommit och därmed kunde de med hänsyn till barnens 

önskemål, utforma en ny miljö för barnen. En av våra respondenter nämnde angående 

att observera ett rum följande: 

 
Att dokumentera ett rum när barna är sysselsatta med någonting. Vad gör de? 

Vilka saker använder de? Vad kan vi göra i nästa steg? Det här kan vi göra 

under några dagar och så skriver vi ner det här och samtalar kring det. Vad 

gör barnen i det här rummet? De kanske springer eller använder inte 

leksakerna till det de är tänkt. För att vi kanske vill utveckla rummet på något 

sätt. De gör detta och detta i stället. De använder inte leksakerna, de leker ofta 

affär fast vi har inga affärssaker till exempel. När vi har tittat på det här och 

fotograferat och skrivit ner. Sätter vi oss och diskuterar och utifrån det kan vi 

förändra rummet. Till det som vi ser att barnen skulle vilja ha rummet till. Det 

är ett sätt för oss, det är inget man sätter ut för någon annan, det är ett sätt för 

oss. 

 

 

5.3 Varför/för vem används pedagogisk 

dokumentation? 
 

Några av våra respondenter påpekade att den pedagogiska dokumentationen är till för 

pedagogerna och barnen. De anser att den är ett arbetsverktyg för pedagogerna att 

kunna följa barnens utveckling, se vad de har lärt sig och hur de som pedagoger skall 

arbeta vidare med barnen. Som följande citat visar: 

 
Pedagogisk dokumentation är till för personalen, för att se hur man kan jobba 

vidare och för barnen, det här har du sagt. Det här tyckte du var svårt, tycker 

du fortfarande att det är svårt? Så sade du när du var tre år, vad har hänt sedan 
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dess? För att synliggöra lärandet för barnet, att du faktiskt har lärt dig 

någonting. 

 

Respondenterna påpekade även att pedagogisk dokumentation är ett bra sätt att se att 

man arbetar mot målen i läroplanen och att man får in den i verksamheten på ett bra 

sätt, som några respondenter sade ihop med kvalitetsredovisningen. En annan åsikt var 

att den pedagogiska dokumentationen även är till för föräldrarna och skolledningen, så 

att de ska kunna se att verksamheten arbetar mot målen i läroplanen. 

 

Det fanns dock en del respondenter som ansåg att föräldrarna inte skall ta del av den 

pedagogiska dokumentationen överhuvudtaget. Motiveringen var att det räckte för dem 

med föräldrainformationen, i form av veckobrev och informationstavlan i hallen. De 

påpekade vidare att föräldrarna även har möjlighet att ta del av den övriga 

dokumentationen, som till exempel foton eller teckningar på väggarna med lite 

kortfattad text som beskriver vad som händer på fotot. Respondenterna påpekade 

vidare att den pedagogiska dokumentationen är till för att pedagogerna skall kunna 

följa barnets utveckling och för att veta hur man skall arbeta vidare och kunna planera 

in bra aktiviteter för barnen. En åsikt från en av våra respondenter var: 

 
Jag tycker att den pedagogiska dokumentationen är till för pedagogerna och 

barnen. Vi har en tavla ute i hallen där vi sätter upp veckobrev och 

information till föräldrarna. Det kallar inte jag pedagogisk dokumentation, 

utan föräldrainformation. Då är det mer, det här gör vi här, för att föräldrarna 

ska bli insatta i vad som sker på förskolan och vad barnen gör här. Pedagogisk 

dokumentation är ett arbetssätt för oss pedagoger för att vi ska kunna gå 

vidare och anpassa våra samlingar och det barnen gör här, i deras dagliga 

vardag. 

 

En annan åsikt var: 
Den är till för pedagogerna för att påvisa hur de ska gå vidare och så vidare. 

För barnen så att vi fångar deras lärande och att de själva får syn på sitt 

lärande. Dokumentationen är inte till för föräldrarna, så som vi jobbar. 

 

Bland våra respondenter fanns det de som ansåg att den pedagogiska dokumentationen 

var till för barnen i första hand, med motiveringen att ”Det är kul för barnen att få se 

sig själva på bild, och att få se skillnader och en utveckling hos sig själva”. Några av 

dessa respondenter uppgav också att dokumentationen var till för föräldrarna på grund 

av att man kunde använda den ihop med utvecklingssamtal och för att föräldrarna 

skulle kunna se vad barnen har gjort i verksamheten.  

 

Genom en av våra intervjuer framkom det att den pedagogiska dokumentationen var till 

för pedagogen i första hand och i andra hand för barnen. Respondenten utryckte sig 

enligt följande: 

 
Det är jag som skriver ner den. Det är jag som läser den. Det är jag som 

funderar över den, och sedan gör den så att den blir bättre. Därför anser jag 

att dokumentationen är till för mig som pedagog. Naturligtvis blir 

dokumentationen till för barnens skull också i slutändan. 
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5.4 Resultatsammanfattning 
 

Genom vår analys av respondenternas svar och efter vår tolkning av litteraturen kan vi 

konstatera att en del av respondenterna arbetar med dokumentation enligt den modell de 

förespråkar i utvecklingspedagogiken, medens andra dokumenterar enligt det sätt man 

gör i Reggio Emilia filosofin. Vidare kan vi av respondenternas svar utläsa att 

pedagogisk dokumentation har olika innebörder för pedagoger inom förskolans 

verksamhet. 

 

Exempel på olika innebörder våra respondenter nämnde var att pedagogisk 

dokumentation kan vara reflektion, bilder med text, portfolio, ett arbetsverktyg eller en 

process. Det framkom dock att det fanns olika sätt vilket man använde sig av de olika 

innebörderna för dokumentation. Flertalet av respondenterna uppgav att det som var 

utmärkande för att det skall bli en pedagogisk dokumentation är att dokumentationen 

skall innehålla en reflektion och att man har ett syfte med den. Vidare påpekar dessa 

respondenter att det gäller att man använder dokumentationen, plockar fram den och 

sätter sig ner med barnen emellanåt och reflekterar och diskuterar, vad gjorde du här? 

Hur tänkte du då? För att på så sätt komma vidare i arbetet med barnen. 

 

Bland våra respondenter fanns det även de som ansåg att pedagogisk dokumentation är 

sådant man dokumenterar via foton, portfolio, skrivelser och filmer, där det i vissa fall 

finns en liten kortfattad text till. Vidare påpekade respondenter att allt som finns kvar på 

papper är pedagogisk dokumentation. De ansåg även att dokumentationen skall 

synliggöra barnets utveckling och lärandet för barnet samt för pedagogen.  

 

Någonting annat som framkom vid analysen var att pedagogerna i arbetslaget också bör 

sätta sig ner och reflekterar och diskuterar om det som har utförts, utan barnen. Därefter 

skall man enligt dessa respondenter ta med resultatet ifrån dessa reflektioner och 

diskussioner tillbaka till barnen, så att barnen tillsammans med pedagogerna får 

möjlighet till fortsatt diskussion och reflektion, vilket leder till att arbetet går vidare. 

Det som reflekterats och diskuterats dokumenteras fortlöpande. Dessa respondenter 

anser vidare att utan reflektion och diskussion blir det en vanlig dokumentation. 

 

De båda pedagogiska inriktningarna utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia 

filosofin, vilket vi kunde se kopplingar till bland våra respondenters svar, anser att den 

pedagogiska dokumentationen skall användas som ett verktyg i pedagogernas arbete, 

för att de skall veta hur de skall arbeta vidare med barnen. Den synliggör även 

läroprocessen för barnen. Dokumentationen skall enligt våra respondenter, vara ett 

underlag för pedagogerna vid utvärdering av verksamheten samt användas i arbetslaget 

för att reflektera kring ett specifikt barn, hur tänker det här barnet? Hur lär sig det här 

barnet? Vad har hänt, utvecklas det över huvud taget? Vad har barnet för intressen? Den 

pedagogiska dokumentationen skall även vara till för att synliggöra verksamheten för 

föräldrarna och för att synliggöra läroplanen i förskoleverksamheten. 
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6 Diskussion 
 

 

 

Nedan kommer det att finnas en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Där våra 

synpunkter om de båda delarna kommer att belysas. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Valet att använda oss av den kvalitativa metoden till vår studie anser vi var ett bra val 

eftersom syftet var att ta reda på olika pedagogers syn på vad pedagogisk 

dokumentation innebär, samt på vilket sätt de arbetar med pedagogisk dokumentation 

ute på förskolorna. Hade vi valt en kvantitativ metod hade vi exempelvis varit mer 

intresserade av hur många som arbetar på ett visst sätt med den pedagogisk 

dokumentation. I en kvalitativ metod med intervjuer som grund anser vi precis som 

Starrin och Svensson (1994) att man får en djupare förståelse för det man undersöker, i 

vårt fall den pedagogiska dokumentationens innebörder och konsekvenser. 

 

Vi kan nu i efter hand se att det hade varit bra om vi gjort några pilotintervjuer, innan 

de riktiga intervjuerna, precis som Bell (2000) påpekar att det är bra att göra vid 

intervjuer. För att man skall ha en möjlighet att känna och se om de frågorna man ställt 

ger ett tillfredsställande svar. Flertalet av våra respondenter förstod inte riktigt vår 

första intervjufråga vilket var: Hur resonerar du kring begreppet pedagogisk 

dokumentation? Vi lade då märke till att några av dem inte förstod begreppet resonerar 

kring. Därför formulerade vi om frågan enligt följande: Vad innebär pedagogisk 

dokumentation för dig? Vår tolkning av respondenternas svar blev att vi ansåg att de 

förstod vad vi menade. Men i efterhand vid vår analys av svaren kan vi se att de trots 

allt inte förstod innebörden i ordet innebär. De blandade ihop det ordet med hur de 

arbetar och förklarade istället hur de gör. Hade pilotintervjuer gjorts tror vi att den 

upptäckten hade gjorts tidigare och inte vid analysen av svaren. Då hade vi kunnat 

ställa en annan typ av följdfrågor som hade förtydligat ordets innebörd för 

respondenterna. Vi kan även känna att vissa brister i intervjuerna kan bero på att vi gett 

oss ut på okänt vatten, när det gäller pedagogisk dokumentation. Innan vi utförde våra 

intervjuer borde vi ha studerat mer litteratur i ämnet för att ha haft möjlighet att ställa 

lite mer ingående frågor om den pedagogiska dokumentationens innebörder och 

konsekvenser. Men vi anser ändå att vi fått fram relevanta och trovärdiga svar, som 

bidragit till att vi uppnått syftet med vår forskningsstudie. 

 

För att respondenterna vi intervjuade skulle känna sig trygga under intervjun fick de, 

som Bell (2000) förespråkar att de bör få göra, välja plats för var den skulle 

genomföras. Samtliga valde ett enskilt rum på den förskola de arbetar, eftersom det är 

en känd miljö för dem. Vi hade även tänkt på att det bara skulle vara en intervjuare, så 

att respondenterna inte skulle känna sig i underläge. Genom de här åtgärderna samt vårt 

förhållningssätt vid intervjuerna anser vi att de blev utförda på ett sådant sätt att vi 

lyssnade in respondenternas svar, och inte försökte påverka dem till att svara på ett 
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visst sätt. På så sätt tror vi att respondenterna gav oss mer rättvisande svar över hur 

deras syn verkligen var på våra intervjufrågor. Däremot har vi i efterhand tänkt på, 

precis som Bell (2000) påpekar, att risken alltid finns att man via sitt kroppsspråk och 

olika miner, kan påverka respondenterna till att svara på ett visst sätt. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Under våra intervjuer och genom vår fördjupning i litteraturen har vi kommit fram till 

att det finns två olika former av dokumentation. Båda bygger på en pedagogisk 

inriktning men skiljer sig åt hur man tillämpar dokumentationen. De båda pedagogiska 

inriktningarna är utvecklingspedagogiken respektive Reggio Emilia filosofin. Vi kan 

dock konstatera att det finns fler likheter mellan de båda pedagogiska inriktningarna än 

vad det finns skillnader. 

 

Innan vi började med vår studie var vår uppfattning om pedagogisk dokumentation att 

det var den dokumentationen som fanns där man kunde följa barnens utveckling, i form 

av portfolio eller bilder på väggen med liten text som beskriver vad bilden visar. Efter 

att ha studerat litteratur och gjort intervjuer om pedagogisk dokumentation har vi 

ändrat vår syn på vad pedagogisk dokumentation är. Vi förstår nu att det finns både 

dokumentation och pedagogisk dokumentation och att de skiljer sig åt i sitt arbetssätt. 

Vår syn på vad pedagogisk dokumentation är har gått från utvecklingspedagogikens 

sätt att dokumentera till Reggio Emilia, där bland annat Jonstoij och Tolgraven (2007) 

och Åberg och Lenz Taguchi (2007) påpekar att för att en dokumentation skall bli 

pedagogisk måste den innehålla en reflektion och diskussion, samt visa en läroprocess 

och användas till att komma vidare i arbetet. 

 

De likheter vi kan se mellan de båda inriktningarna är att det finns en syn på det 

kompetenta barnet och att man vill göra barnets utveckling synlig. Man vill även 

synliggöra barnets individuella tankar, reflektioner och funderingar. Det här anses som 

viktiga delar både i Reggio Emilia filosofin och utvecklingspedagogiken. De pedagoger 

som arbetar efter de aktuella inriktningarna hävdar även att dokumentation och 

reflektion är viktiga delar för att synliggöra pedagogens roll i barnens lärande samt för 

att göra barnen medvetna om sitt eget lärande. Lenz Taguchi (1997) och Pramling 

Samuelsson (2003) hävdar att den pedagogiska dokumentationen är viktig för att 

synliggöra pedagogens roll i läroprocessen. Reflektionen ger pedagogerna en möjlighet 

att förändra sitt arbetssätt och utvecklas som pedagoger. Författarna påpekar vidare att 

den dokumentation som utförs är till för pedagogerna, barnen, föräldrarna och inför 

utvärdering av verksamheten. Det som vi kan se skiljer de båda synsätten åt är att man i 

Reggio Emilia filosofin enligt Åberg och Lenz Taguchi (2007) utgår ifrån barnens 

idéer och erfarenheter vid uppstarten av olika teman eller projekt. I dessa teman och 

projekt finns det inte något slut, utan man bygger hela tiden vidare från det man gjort 

till ett nytt projekt eller tema. Idéerna kommer hela tiden ifrån barnen genom att man 

plockar fram den fortlöpande dokumentationen och reflekterar och diskuterar om det 

man gjort vid tidigare tillfällen. I den här filosofin tas dokumentationen ständigt fram 

och man för en diskussion kring den tillsammans med barnen. Vad gjorde ni här? Hur 

tänkte du då? Och så vidare för att på så sätt gå vidare i lärprocessen. I 

Utvecklingspedagogiken tolkar vi det som att det enligt Pramling Samuelsson och 
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Asplund Carlsson (2003) är pedagogerna som planerar och kommer med idéer till olika 

teman. Barnen får sedan under temats gång komma med olika idéer om delar i temat 

och på så sätt tar pedagogerna även i denna metod hänsyn till barnens olika 

erfarenheter. I dessa teman finns det en början och ett avslut innan man övergår till 

något nytt tema. Dokumentationen utförs med kortfattade anteckningar och insamling 

av barnens arbeten. Man använder inte dokumentationen till att reflektera tillsammans 

med barnen för att komma vidare i läroprocessen, utan mer för att följa deras 

utveckling. De likheter och skillnader vi kan se i litteraturen är även någonting som 

framkom vid vår analys av respondenternas svar. 

 

När man arbetar med något med barnen ska man enligt våra respondenter avbryta 

arbetet med jämna mellanrum för att bedriva diskussioner och tillsammans med barnen 

reflektera över vad man har gjort och om man fortfarande har samma syn på arbetet nu 

som när man började med det. Finns det något barnen vill ändra på eller skall man 

fortsätta så som vi planerat från början? Arbetar man på det här sättet blir barnen 

delaktiga i sin egen läroprocess. När arbetet sedan är klart påpekar Åberg och Lenz 

Taguchi (2007) att man fortsätter med ett nytt tema utifrån de diskussioner man haft 

under det gamla temats gång. Då utgår man från barnens erfarenheter och intressen och 

förhoppningsvis väcker man en nyfikenhet hos barnen. Finns inte de här delarna med 

anser vi precis som ovanstående författare att det inte är pedagogisk dokumentation, 

utan endast dokumentation. 

 

När man arbetar med pedagogisk dokumentation enligt Reggio Emilia, krävs det att 

alla pedagoger vid en förskola är inne på samma linje och har samma synsätt. Alla 

måste enligt Lenz Taguchi (1997) sträva åt samma håll. Dels för att det kan bli för 

arbetsamt för en pedagog, vilket även var en av de åsikter som respondenterna gav vid 

våra intervjuer. Men vi anser att det främst är för barnens skull som man måste sträva 

åt samma håll. På grund av att de annars troligtvis kan känna sig förvirrade om en 

pedagog har ett arbetssätt, medan övriga pedagoger på avdelningen har ett annat. Vi 

kan även se problem med klimatet i arbetslaget om inte alla pedagoger strävar åt 

samma håll. Det vill säga det kan uppstå olika former av konflikter mellan pedagogerna 

i arbetslaget.  

 

Efter att ha intervjuat olika pedagoger har vi konstaterat att pedagogisk dokumentation 

har olika innebörder för olika pedagoger. Några av respondenterna tolkar att 

pedagogisk dokumentation måste innehålla reflektion och diskussion tillsammans med 

barn och pedagoger, vilket även litteraturen påpekar. Andra hävdar att pedagogisk 

dokumentation endast är till för de pedagoger som har utfört någonting med barnen. 

Deras motivering var då att det var de som hade genomfört planeringen och aktiviteten 

med barnen och att den därför var till för dem. Men vi anser att den ändå blir till för 

barnen på det sättet eftersom pedagogen använder dokumentationen till att följa barnens 

utveckling. 

 

Den dokumentationen vi har sett ute på våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser är 

den dokumentation som vi tolkar att Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) arbetar med i utvecklingspedagogiken. Pedagogerna planerar och genomför 

olika aktiviteter på förskolan, utan att barnen har någon inverkan på det valda 

innehållet. Däremot har barnen inverkan på vissa delar i arbetet på så sätt att de får 

välja på de av pedagogen valda aktiviteterna. Till exempel vid jultema får barnen välja 

mellan att tillverka en tomte eller en ängel, som de sedan kan hänga i granen. De har 
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heller inte använt dokumentationen på så sätt att de plockat fram den och reflekterat 

över den tillsammans med barnen för att komma vidare i arbetet enligt det sätt de 

förespråkar i Reggio Emilia filosofin. 

 

Några av de positiva konsekvenser den pedagogiska dokumentationen får som både 

respondenterna och Åberg och Lenz Taguchi (2007) nämnde var att deras syn på 

barnens tankar och funderingar har ändrats i och med arbetet med pedagogisk 

dokumentation. När dokumentationen används som kommunikation tror vi att man lär 

känna barnet på ett bättre sätt, eftersom det blir ständiga reflektioner då barnen 

verkligen får tänka efter och berätta hur de känner och uppfattar saker och ting. 

Respondenterna påpekar vidare att de ständigt utvecklas som pedagoger när de 

använder sig av en pedagogisk dokumentation och att ständigt utvecklas som pedagog 

anser vi är en förutsättning för att göra ett bra arbete, man är aldrig fullärd. I Reggio 

Emilia filosofin lägger man stor vikt på pedagogernas utveckling vilket vi även kan se i 

utvecklingspedagogiken. Vi anser att pedagogens utveckling är minst lika viktig som 

barnens, för att pedagogen skall kunna ge barnen de förutsättningar de behöver för att 

utvecklas och skapa ett vidgat lärande.  

 

I vår lärarutbildning har dokumentation nämnts, men inte i termen pedagogisk 

dokumentation eller vad det innebär att arbeta med pedagogisk dokumentation. Det 

tycker vi är konstigt eftersom de vid de anställningsintervjuer vi varit på har påpekat 

hur viktigt det är med pedagogisk dokumentation och ställt frågan vad vi anser om 

pedagogisk dokumentation och hur vi arbetar med den i verksamheten. Även 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, nämner pedagogisk dokumentation som en viktig 

sak vid bland annat utvärdering av verksamheten. När man studerar läroplanen kan 

man se att när man arbetar med pedagogisk dokumentation, som de gör i Reggio Emilia 

filosofin, når man många av de mål som finns i läroplanen. Efter att ha genomfört vår 

studie kan vi konstatera att det vi lärt oss i vår utbildning tillhör 

utvecklingspedagogikens tankegångar. Under utbildningen har vi haft föreläsningar och 

seminarium om Reggio Emilia filosofin, men inte heller då har de nämnt hur de i 

praktiken arbetar med pedagogisk dokumentation och var skillnaden ligger mot andra 

former av dokumentation. Under vår studie har det visat sig att den pedagogiska 

dokumentationen härstammar ifrån Reggio Emilia filosofin. Vår svenska förskola har 

sedan tagit åt sig vissa delar av denna filosofi. Det vill säga att de har tagit hänsyn till 

att vår svenska förskola vilar på en annan historia och har en annan kultur men även ett 

annat samhälle, än det Italienska, vilket Reggio Emilia härstammar ifrån. Det finns 

därför inte någon möjlighet till att införa filosofin fullt ut i vår svenska förskola.  

 

Respondenterna vid våra intervjuer ansåg att den pedagogiska dokumentationen främst 

är till för att fungera som ett verktyg i deras arbete med barnen, för att kunna följa 

barnens utveckling, se vad de har lärt sig och hur de som pedagoger skall arbeta vidare 

med barnen. I och med dokumentationen anser de att de lättare ser att de arbetar mot 

läroplanens mål och riktlinjer. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen är ett 

alldeles utmärkt verktyg för dessa ändamål, men ställer oss frågan om den verkligen 

används på det sättet ute i verksamheterna. Det är inget vi har sett men å andra sidan 

har vi inte varit på samma ställe under någon längre tid, så möjligheten finns att vi 

missat det. Några respondenter ansåg precis som Lenz Taguchi (1997) och Pramling 

Samuelsson (2003) att den pedagogiska dokumentationen även var till för föräldrarna, 

vilket vi anser att den är. Den är ett bra sätt att visa barnets läroprocess på och att man 
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arbetar mot läroplanens mål. Vi är av den åsikten att föräldrarna har rätt att ta del av allt 

på förskolan som gäller deras egna barn. 

Vi kan konstatera att några av våra respondenter tillämpar den pedagogiska 

dokumentationen på samma sätt som de gör i Reggio Emilia filosofin, medan andra 

tillämpar den på det sätt de gör i utvecklingspedagogiken. Men alla säger att de arbetar 

med pedagogisk dokumentation. Genom det här kan vi se att pedagogisk 

dokumentation har olika innebörder för pedagoger i förskolan. De olika innebörderna 

för respondenterna är bland annat att pedagogisk dokumentation är reflektion, bilder 

med text, portfolio, ett arbetsverktyg och en process. Vår slutsats är att alla pedagoger 

arbetar med dokumentation på det sätt som passar dem, barnen, arbetslaget och den 

aktuella verksamheten. 

 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

För fortsatt forskning vore det intressant att göra en studie mellan barnen i Reggio 

Emilia inspirerade förskolor och i de förskolor som arbetar efter 

utvecklingspedagogikens arbetssätt. Det som vi anser vore intressant att studera är 

vilken typ av kunskap barnen i praktiken tar åt sig i de två olika arbetssätten. Har det 

sätt man använder dokumentationen någon inverkan på hur mycket kunskap barnen tar 

åt sig i de olika metoderna.? Tar barnen åt sig mer kunskap genom att dokumentationen 

används fortlöpande, för reflektion och fortsatt arbete? Vilken form av dokumentation 

krävs det för att föräldrarna skall få en inblick i barnens utveckling och lärande vid 

förskolan? 

 

En annan intressant forskningsfråga är om miljön vid en förskola som är Reggio Emilia 

inspirerad och en förskola som arbetar efter utvecklingspedagogikens arbetssätt, leder 

fram till mer lärande och utveckling hos den enskilda individen. I vårt arbete har vi inte 

berört någonting om miljöns inverkan i de olika arbetsmetoderna, men vi har observerat 

vid studier av litteraturen och genom seminarier i vår utbildning, att det finns skillnader 

i hur man organiserar miljön i de båda arbetsmetoderna. Med anledning av det här, 

anser vi att det vore en intressant forskningsfråga.  
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Intervjufrågor 
 

1.  Hur resonerar du kring begreppet pedagogisk dokumentation? 

 

2. Kan du ge några konkreta exempel på vad pedagogisk dokumentation kan vara? 

 

3 För vem anser du att pedagogisk dokumentation skall utföras? 

 


