
 

 

 

 

 

Pedagogisk 

dokumentation och estetiska 

lärprocesser i förskolan  
 

En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentation i anknytning till este-
tiska lärprocesser på tre Reggio Emilia – inspirerade förskolor 

Pedagogical documentation and aesthetic learning processes in preschool  
 
A qualitative study about pedagogical documentation with connection to 
aesthetic learning processes in three Reggio Emilia – inspired preschools  

Linnéa Kylén 

 

 

 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap  

Förskollärarprogrammet 

Grundnivå/15hp 

Handledare: Cecilia Parsberg 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2018-10-04 



Pedagogisk dokumentation och estetiska lärprocesser i förskolan  Linnéa Kylén 

 

II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 – Linnéa Kylén – (f. 1996) 

Pedagogisk dokumentation och estetiska lärprocesser i förskolan  

Pedagogical documentation and aesthetic learning processes in preschool  

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Grundlärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Linnéa Kylén, has made an online version of this work available under a Crea-

tive Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv   



Pedagogisk dokumentation och estetiska lärprocesser i förskolan  Linnéa Kylén 

 

II 

 

Abstract 

The aim of this study is to see how preschool – teacher´s work with pedagogi-

cal documentation and aesthetic learning processes and how they would want 

to change in their working environments. I interviewed preschool – teachers 

that worked in Reggio Emilia – inspired preschools. The results show that they 

worked with a process – diary with the purpose to see the learning processes 

together with the children. They have time to discuss and reflect about activi-

ties with co-workers but also with the children. They worked with aesthetic but 

thought it was hard to discuss and reflect about it hence they thought it was 

because of the lack of inspiration and interests.    

 

Keywords: pedagogical documentation, aesthetic learning process, Reggio 

Emilia.   
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att synliggöra arbetet med pedagogisk dokumentat-

ion i förskolan i anslutning till estetiska lärprocesser. Jag har intervjuat fem 

förskollärare från tre förskolor i en kommun i Sverige som alla arbetade på ett 

Reggio Emilia – inspirerat sätt. Pedagogerna arbetade med pedagogisk doku-

mentation på liknande sätt då de använde sig av processdagbok och hade re-

flektionstid, dokumentationsvägg och Instagram – konto. Det som fyra av fem 

pedagoger tyckte var svårt med det estetiska arbetet var avsaknaden av inspi-

ration och kunskap. De hade inga pedagoger som brann för ämnena vilket de 

trodde kunde få som följd att estetiken hamnade på sidan av.  

 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, estetiska lärprocesser, Reggio Emilia. 
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Förord 

Jag vill tacka de informanter som gav sin tid till att delta i min undersökning 

samt min handledare som har hjälpt mig komma igenom denna uppsats.  
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1 INLEDNING  

Varför ska vi ta så mycket kort hela tiden? Det blir ju bara rörigt och tar massor 

med plats? Så sa en förskollärare till mig en gång vilket fick mig att tänka efter. 

Läroplanen (Skolverket, 2016) lyfter att vi ska arbeta med systematiskt kvali-

tetsarbete i verksamheten som kan ske genom pedagogisk dokumentation. Ut-

bildningsdepartementet (2010) visar vidare på att syftet med dokumentation, 

utvärdering och uppföljning är att det ska bidra till att verksamheten utvecklas 

för att ge barn de bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Be-

greppet lärprocesser kan förklaras som ”olika processer där man lär sig något 

nytt eller fördjupar sina kunskaper” (Burman, 2014, s.8). Lärprocesser sker 

hela tiden runt omkring oss och inte bara i skolan men det är en utmaning att 

kunna få syn på lärprocesser och ofta sker det ingen reflektion kring dessa. Där 

de estetiska ämnena används som metoder i ett lärande syfte, för att bidra till 

ökande av barns inflytande över sina lärprocesser, kan dessa mål som läropla-

nen lyfter uppfyllas. Under mina tre år på förskollärarprogrammet med sam-

manlagt fyra VFU-perioder har jag sett att det inte läggs lika mycket arbete 

kring de estetiska ämnena i förskolan till skillnad från naturkunskap och tek-

nik. I ateljén är det ofta stökigt och med material som inte har en plats vilket 

gör att det ser stökigt ut. Ofta kan det synas att det inte finns något riktigt syfte 

med rummet. Jag vill därför undersöka vilka uppfattningar förskollärare har 

kring pedagogisk dokumentation samt hur de dokumenterar estetiska lärpro-

cesser.  

1.2 Bakgrund  

Redan på 1930-talet dokumenterades och observerades barn på förskolan, men 

även om det har funnits så länge så har också nya perspektiv och syn förändrats 

genom åren. Skillnaderna som kan synas är främst syftet med pedagogisk 

dokumentation och vad den ska användas till. Under 1930-talet sågs barnen 

som ett objekt som skulle undersökas, deras utveckling bedömdes utifrån en 
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”normalkurva”. Syftet var att genom undersökningarna kunna se barnets psy-

kologiska utveckling i förhållande till förutbestämda kategorier och skalor. 

Observationerna var mer objektiva fakta som skulle behandlas av experter som 

kunde vara förskollärare men också läkare. Lärprocessen sågs som linjär och 

att den skulle följa en bestämd ordning och dokumentationen skulle då visa på 

vad barnet gjort, producerat och lärt sig utifrån de målen som fanns (Wehner-

Goodé, 2013). 

Det synsättet som är vanligt idag är den pedagogiska dokumentat-

ionen med inspiration från Reggio Emilia (Wehner-Goodé, 2013). Detta syn-

sätt kommer jag titta närmare på senare. Varför ska vi då använda oss av pe-

dagogisk dokumentation i förskolan förutom att det står i vårt styrdokument? 

Taguchi & Åberg (2005, s.20) menar att den pedagogiska dokumentationen 

ger möjligheter till gemensam reflektion och inspiration till att ompröva olika 

sätt att tänka och göra. Den pedagogiska dokumentationen idag är ofta ut-

gångspunkten för hur vi för den pedagogiska processen framåt. De visar vidare 

på skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det är 

enkelt att dokumentera vad som händer med barnen men hur används det för 

att föra processen vidare i vårt arbete? Den gemensamma dialogen är viktig då 

den dokumentation som genomförs inte behöver vara sanningen utan är en 

tolkning och att dessa tolkningar kan ge olika perspektiv. Dessutom visar Ber-

nemyr (2013) på att den pedagogiska dokumentationen blir just pedagogisk när 

den delas inom arbetslaget, med föräldrar och barn för att kunna bidra till nya 

utmaningar för barnens lärprocesser. Han menar, för att skapa en sådan atmo-

sfär måste pedagogerna kunna bjuda på sina misstag för att sedan tillsammans 

kunna analysera. De motgångar, misslyckanden och svårigheter som vi möter 

blir underlag för reflektion i arbetslaget. Detta kan leda till en bra energi i ar-

betslaget och inspirerar till nya försök och lärande för samtliga inblandade.  

1.2.1 Estetiska lärprocesser & estetiskt arbete 

Brit Paulsen (1996) undervisar vid förskollärarutbildningen i Trondheim och 

har skrivit en bok för alla som vill utveckla arbetet med estetisk verksamhet i 

förskola och listar vad estetiska aktiviteter som hjälpmedel kan tänkas vara. De 
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vanligaste anledningarna som finns kallas för instrumentella mål. Hon tar upp 

generella mål utifrån humanistiskt perspektiv, att ta tillvara på det som gör oss 

mänskliga. En social gemenskap, då vi måste kunna vara och arbeta tillsam-

mans, kunna förhandla och bli eniga. Genom att exempelvis spela teater kan 

barnen få syn på och reflektera kring olika situationer som kan uppkomma i 

vardagen tillexempel konflikter och på det viset lära sig och förstå olika tillvä-

gagångsätt att hantera dessa. Det finns även andra motiv för estetikens aktivi-

teter som är delvis instrumentella men också fackliga. Paulsen (1996) beskri-

ver att ”Estetiska aktiviteter är erfarenhetsområden som ger en insikt som inte 

kan uppnås genom vetenskapens metodiska medel” (s,76). Hon menar dock att 

detta inte är ett argument för att ersätta vetenskapen men att vi måste kunna 

erkänna att estetiken ger insikter som inte kan uttryckas på något annat språk. 

Hon menar på att i den estetiska processen är det viktigt att pedagoger genom 

reflexion, alltså att deltagarna efteråt reflekterar över och går igenom erfaren-

heter de fått genom den estetiska processen, att de analyserar och diskuterar 

för att nå insikter och medvetandegöra sig om vad den estetiska erfarenheten 

tillfört.  

Begreppet estetik och estetiskt används främst i utbildningssystemet 

som ämnen och utbildningar som ligger mer åt det praktiska hållet exempelvis, 

målning, slöjd och musik. Det kan också handla om något vi ser som är sinnligt 

vackert. På mitten av 1700-talet kom Alexander Baumgarten som var en fransk 

filosof ut med boken Aesthetica (1750–1758) som var den första att använda 

begreppet estetik i ett mer filosofiskt sammanhang. Ordet estetik kommer ur-

sprungligen ifrån grekiska ordet aisthesis och betyder ”det som kan förnim-

mas”. För honom var estetik, ”vetenskapen om sinneskunskapen” (Bale, 2009, 

s.13.) och han anser även att estetiken kan delas upp i två delar, praktik och 

utövning är en del, den andra är allmänna och teoretiska. Denna förståelse för 

estetik är den som har störst terräng idag. Bale (2009) drar fram tre inriktningar 

inom estetik. Den första handlar om att estetik är vetenskapen om sinneskun-

skap vilket innebär att estetiken har ett bredare fält än bara konsten (som även 

den är ett större begrepp i sig). Den andra handlar om att man kan förstå estetik 
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som en form av ”analytisk praxis som korsar konstarterna och legeringarna 

mellan dem” (Bale, 2009, s.16). Den tredje är estetik som ett teoretiskt fält. 

Estetiska lärprocesser är ett relativt nytt forskningsfält skriver Fredrik 

Lindstrand & Staffan Selander (2009) eftersom det är så nytt och det estetiska 

fältet är omfattande. Traditionella estetiska ämnen i konsthistorien har varit 

bild, drama, dans och musik. Sedan ett par decennier inbegriper estetiken även 

fotografi, filmskapande och andra uttrycksformer. Det finns en skillnad mellan 

begreppen estetiskt arbete och estetiska lärprocesser som inte alltid är något 

som framgår. Det estetiska arbetet handlar om när man arbetar till exempel 

med bild och dess olika kvaliteter och tekniker. Man kan måla med akryl, vat-

tenfärg, kol och alla beter sig olika. Den estetiska lärprocessen däremot handlar 

om att ta stöd från estetiska uttryck för att förstå ett annat ämne och på det viset 

skapa en lärprocess som gör kunskap tillgänglig, till exempel att med hjälp av 

form och färg kan barnen lära sig alfabetet och siffror. Annika Levin (2012) 

menar att integrera de estetiska uttrycksformerna i alla ämnen kan bidra till att 

barnen hittar ett uttryckssätt som passar dem bäst och på det sättet kan de göra 

sig förstådda genom förmedling av tankar och egna åsikter. Lundberg Bouque-

lon (2014) besökte en skola med syftet att introducera ett arbetssätt där drama 

skulle användas för att gestalta enkel matematik. I början när övningarna in-

troducerades undrade många barn över när de skulle börja räkna matte. Barnen 

berättade att de tolkade matematik till att sitta och räkna i böcker. Men i Lund-

berg Bouqelons övning så fick de visa en sketch där fyra barn gick upp och 

dansade i grupp, sedan började de bråka och delade upp sig, det fortsätter så en 

stund till de börjar dansa tillsammans igen. Tillslut kommer det en femte per-

son in och går ner i spagat för att dela upp gruppen en sista gång. Efteråt dis-

kuterar klassen vilka räknesätt de kunde se i denna sketch, bland annat kunde 

de se division och addition. Efter övningarna kunde barnen efteråt se matema-

tik överallt i omgivningen och förståelsen för matematiska begrepp och sam-

bandet mellan dem hade ökat. Hon märkte också att barnen vågade samtala 

mer om matematik och ställa mer krav på undervisningsformen och att dem 

skulle förstå. 
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1.3 Syfte 

Syftet med min undersökning är att synliggöra hur det arbetas med pedagogisk 

dokumentation och hur estetiska lärprocesser dokumenteras och arbetas med i 

förskolan.  

 

1.4 Forskningsfråga 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har förskollärare kring pedagogisk 

dokumentation i förskolan? 

• Vilka uppfattningar har förskollärare om att dokumentera estetiska lär-

processer?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Bildarbete i förskolan  

Tarja Häikiö (2007) skriver i sin avhandling om barns estetiska lärprocesser ur 

ett bildpedagogiskt synsätt utifrån Reggio Emilias arbetssätt med de yngre bar-

nen. Hennes syfte är att undersöka barns estetiska lärprocesser genom framför-

allt bild där hon ska analysera Reggio Emilias betydelse för den svenska för-

skolan, dessutom för pedagogers egna arbete i förskolan. Hon beskriver och 

analyserar bildpedagoger och pedagogers samarbete utifrån olika teman och 

projekt. Därför analyseras också det bildpedagogiska arbetssätt där de estetiska 

ämnena används som metoder i ett lärande syfte för att bidra till ökande av 

barns inflytande över sina lärprocesser. Hon undersöker dessutom betydelsen 

av pedagogisk dokumentation som arbetssätt och metod i förskolan och bety-

delsen den kan ha på processen i det systematiska kvalitetsarbetet med barn 

och vuxna. Häikiö har tre huvudfrågeställningar. Den första handlar om hur 

lärande och kunskap konstrueras i samband med kreativt skapande processer. 

Den andra belyser hur man kan observera och synliggöra barns estetiska lär-

processer. Den tredje huvudfrågan ”undersöker förhållandet kring upplevel-

sens och visualitetens betydelse för erfarenhet av kunskapande i estetiska lär-

processer och förhållandet mellan intrycks- och uttrycksaspekter i visuell ge-

staltning” (sid. 22). Utifrån dessa huvudfrågor har hon dessutom följdfrågor 

kring bland annat vilken kunskap som konstrueras av vem och om lärarens 

förhållningssätt har betydelse för barnets lärande.  

Avhandlingen enligt Häikiö är en fältstudie som utgörs av be-

skrivning och granskning av dokumentation och bildpedagogisk praktik i Sve-

rige, Italien och Finland i form av fall – och delstudier. Hon anser att skapande 

är föränderligt och därmed erbjuder de estetiska uttrycksformerna ett verktyg. 

Genom dokumentation och observation kan denna förändring beskrivas vilket 

skapar möjligheter till analys av både verksamheten och sig själv. Andra me-

toder som har använts i studien är deltagande observation i ateljén. Analys av 

dokumenterat material från olika teman och projekt, fotografi, intervjuer och 
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samtal och barnteckningar. Dessutom har hon tagit del i seminarier och hand-

ledingssamtal. I arbetet som pedagogista/ateljerista har hon valt att utgå ifrån 

Reggio Emilias filosofi, Howard Gardners teori om multipla intelligenser, 

Vygotskijs utvecklingspsykologiska perspektiv och Paul Freires teori om be-

friande pedagogik. Hon hänvisar även till Ross modell som beskriver de olika 

element som kan användas i barns skapande arbetssätt.  

I den avslutande diskussionen lyfter hon att Loris Malaguzzis en-

gagemang ledde till en stor satsning på lek, utforskande och skapande som ar-

betssätt som dessutom kunde kombineras med bildpedagogiskt arbete i ateljé-

miljö. Ateljeristan togs fram som ett stöd i verksamheten och får allt större 

betydelse i arbetet. Även konstruktionen av en lärandemiljö har bidragit till 

ökad förståelse om miljöns betydelse för barnens lärande. Dokumentation hade 

en central betydelse och hon ser vidare på att Reggio Emilia filosofin har in-

spirerat andra verksamheter i Italien och Sverige. I hennes analyser har bildte-

ori knutits an ur en fenomenologisk utgångspunkt. Barnens estetiska lärproces-

ser har bidragit till språkutveckling och matematisk utveckling. Hon visar vi-

dare på sitt egna arbete med barnen ur ett visst förhållningsätt som hon hade. 

Hon märkte att det färgade barnens syn på sina lärprocesser och när hon själv 

skiftade förhållningsätt så färgades barnen utefter det. Reggio Emilias arbets-

sätt har förändrat hennes syn på lärande och hennes roll som vuxen. Hennes 

mål i arbetet var att agera medkonstruktör utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt men lyckades inte alltid att uppnå det målet när inte alla verk-

samheter stödjer den typ av synsätt. När hon arbetade ville hon sträva efter en 

medvetandeförändring genom att utgå ifrån barnens kunskapsprocess i verk-

samheten då hon upptäckte att dokumentationen blev ett bra verktyg. I början 

kunde hon se att barnen hade svårt att förstå hur de skulle förhålla sig i ateljé-

situationen och anser att det kan ha varit ett uttryck för att barnen försökte tolka 

vad som förväntades av dem. Barnens skapande kan vara uttryck för sina käns-

lor, tankar och föreställningar av verkligheten dessutom av de overkliga som 

barnens tecknande av robotar och konstruktion av vindmaskiner i studien. Hon 

menar på att bildskapandet blir ett verktyg för beskrivning av såväl inre som 
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yttre verkligheten för att prova förhållandet mellan dessa. Efter en lärandepro-

cess kunde hon se att efter egna reflektioner och när barnet kan omsätta den 

kunskapen på ett medvetande sätt så skulle det kunna kallas för ”en kunskaps 

-och identitetskonstruktion i form av estetiska lärprocesser.” (s. 260). Under 

denna process kan vi se att förståelsen ökar där begreppen används som verk-

tyg för att rekonstruera och tolka omvärlden som vi lever i. Detta kan skapa ett 

dialogiskt arbetssätt där pedagogen kan skapa sig en bild av barnets lärande-

process och utefter det möta barnet i ett samspel. Hon kan också se att bilder 

från tidigare resor med barnen som finns på förskolan bidrar till bilder som 

barnens inre bilder och minnen blir kopplade till. Utifrån dessa bilder kan bar-

nen sedan återskapa genom att teckna, måla eller bygga utifrån dessa minnen.  

2.2 Kommunikation mellan förskollärare och barn  

Emilson & Pramling (2014) undersöker kommunikationen mellan förskollä-

rare och barn under dokumentation och vad som fokuseras på när det doku-

menteras. Resultatet visade att förskollärarna tog på sig två olika roller. An-

tingen den tysta observatören eller den ivriga förespråkaren. Den tysta obser-

vatören var förskolläraren som backade bakåt och fokuserade på att fånga pro-

cesserna och lyssna till det som händer. Låter barnen lösa situationer själva och 

har fokus på att få till en bra dokumentation. Den andra rollen som förskollä-

rarna tog var en mer aktiv roll i aktiviteten och riktar barnens uppmärksamhet 

mot det som sker. Förskollärararen var uppmuntrande och livlig och arbetade 

aktivt med att föra processen framåt och när barnen inte svarade på frågor sva-

rade förskolläraren själv det givna svaret som förväntades. Det som doku-

mentationen fokuserade mest på var det som presterades, ofta var det bilder på 

barns händer som utförde en viss uppgift där det inte gick att identifiera vilket 

barn det var. Vilket barn som utförde en viss aktivitet var inte målet i doku-

mentationen utan det som faktiskt utfördes verkade vara viktigare. De hade 

ofta ett mål med aktiviteten och barnen styrdes mot det som förskolläraren ville 

se. 
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2.3 Kunskap utifrån styrdokumenten  

 Ingela Elfström (2013) undersöker i sin avhandling vilken kunskap som blir 

möjlig utifrån vad styrdokumenten säger om dokumentation, uppföljning och 

utvärdering och arbetet utifrån detta med pedagogisk dokumentation respek-

tive individuella utvecklingsplaner. Hon vill synliggöra och undersöka några 

teoretiska begrepp som blir tydliga i dessa arbetsformer. Forskningsfrågorna 

behandlar vilken sorts kunskap som produceras i användandet av pedagogisk 

dokumentation respektive individuella utvecklingsplaner och hur denna kun-

skapsproduktion styrs av grundantaganden och de centrala begrepp som doku-

mentationsformerna bygger på samt vad ett immanent perspektiv kan ge för 

tillägg i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Studien visade att peda-

gogisk dokumentation kunde fungera som en grund för utveckling av verksam-

heten och uppföljning kring det pedagogiska arbetet men att det är ett omfat-

tande och krävande arbete. Det krävs stor kunskap inom olika teoretiska per-

spektiv som är en grund för analys och reflektion dessutom bör det finnas en 

organisation som stödjer detta arbete och studien visade på att detta tar långt 

tid att utveckla i en personalgrupp. I arbetet med barnen ser Elfström att när en 

stödjande organisation fanns så bidrog det till att enklare kunna samtala kring, 

analysera och reflektera om barnens lärprocesser. Arbetslaget hade tillgång till 

en pedagogisk handledare som synliggjorde frågor som kunde bidra till nya 

teoretiska och filosofiska aspekter i det pedagogiska arbetet. Med hjälp av 

strukturerad organisation och det planerande arbetet så kunde förskollärarna 

utveckla en lyhördhet som kunde användas i aktiviteter som skedde på plats 

och kände sig närvarande tillsammans med barnen och det gav mer utrymme 

för reflekterande och utforskande med barnen. I analys av den pedagogiska 

dokumentationen som gjordes kunde hon se att barnen lär tillsammans med 

varandra i frågor och samtal, idéer och erfarenheter men också att materialet 

samspelade tillsammans med barnen. En sammanblivelse skapades mellan 

barn, vuxna och material.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån tidigare forskning se både svårigheter 

och möjligheter till pedagogisk dokumentation.  Vi tar oss an olika roller som 

kan skapa möjligheter men som också kan ses som en utmaning.  
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3 TEORI 

3.1 Vetenskapsfilosofisk teori  

Innan vi undersöker empiri har vi förutfattade föreställningar av vår tillvaro 

och därför skapas det en ram för vad som är meningsfull kunskap för oss. Det 

är därför av betydelse att försöka granska även ramen inom vilken kunskap 

som finns såväl som vedertagen kunskap.  Ordet ontologi kommer från gre-

kiska ordet òntos: varande och logos: lärande alltså läran om varandet. Andra 

definitioner kan vara hur världen är beskaffad, var finns den och var hänger 

den ihop? Vi kan säga att det är den världsbild som vi har. Epistemologi kom-

mer från grekiska ordet episte’me: kunskap alltså läran om kunskap. Det kan 

också definieras som vår kunskapsuppfattning, hur kan man veta något, hur vet 

man att den kunskapen är sann?  (Åsberg, 2001) Ontologi är grunden för all 

vetenskap och utgångspunkt i hur vi tänker kring kunskap om världen, alltså 

epistemologi (Taguchi, 2012 s.23). Taguchi refererar till Barad (2007) som har 

satt ihop dessa synsätt och myntat begreppet onto-epistemologi där tillblivelse 

och kunskapande ses som sammanflätande med varandra. Hon menar att vi 

omöjligt kan skilja på ontologi och epistemologi eftersom de är beroende av 

varandra. Vi ser inte på jorden utifrån, utan vi är i den och lever tillsammans 

med den. Lärandesituationer sker med händer som arbetar med det materiella 

och samarbetar i intra-aktioner. Det handlar lika mycket om kroppen som det 

materiella. Utifrån denna övergripande syn på kunskap har jag valt att koppla 

min forskning till Reggio Emilia filosofin. Jag har även med det sociokulturella 

perspektivet då jag tycker de perspektiven går i ihop med varandra men jag har 

valt att fokusera mer på Reggio Emilia.  

3.2 Reggio Emilia   

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. De tvingar oss att tänka utan kropp och 

handla utan huvud. Leken och arbetet verkligheten och fantasin veten-

skapen och fantasteriet, det inre och yttre görs till varandras motsatser 

Loriz Malaguzzi  



Pedagogisk dokumentation och estetiska lärprocesser i förskolan Linnéa Kylén 

11 

 

 (Dahlberg & Åsen, 2011, s.239). 

 Loriz Malaguzzi (1921–1994) såg pedagogiken ur ett brett perspektiv. Han är 

en stor inspiration på förskolorna i Reggio Emilia som ligger i Italien. Reggio 

Emilia kännetecknas av den djupa respekten för barnens talan och rättigheter i 

samhället. Arbetet präglas av barnens tankar, tidigare erfarenheter och teorier. 

Loriz Malaguzzi var en ung förskollärare som tillsammans med föräldrar bör-

jade bygga upp sina egna förskolor efter andra världskriget och inbördeskriget. 

Synen på kunskap och lärande leder till att kunna lyssna på och respektera bar-

nen. I Reggio Emilia ses det som att barnet börjar kommunicera från födseln 

och är ett nyckellärande. Barnet har hundra språk, menar Malaguzzi, i betydel-

sen att vi föds med en mängd olika uttryck och förmågor som är beroende av 

varandra. Genom att utveckla både skrift, bild - och musikspråk samt matema-

tik, drama och mycket mer tillåter vi barnen att få tillgång till hela sin person 

vilket utvecklar barnens tro till sin egen förmåga. För att kunna skapa förut-

sättningar för lärande måste miljön bidra till att skapa lärandesituationer. I 

Reggio Emilia brukar pedagogerna prata om miljön som den tredje pedagogen 

utöver de pedagoger som finns på förskolan. Genom att skapa förutsättningar 

för ett utforskande arbetssätt ger det möjligheter för barnen att tänka och känna, 

men skapar också möjligheter för nyfikenhet och utforskning. Att skapa en 

stimulerande och utmanande miljö är viktigt och därför har förskolorna byggt 

en ateljé och har en ateljerista som jobbar där (Dahlberg & Åsén, 2011). Ebba 

Theorell (2013) beskriver ateljeristans arbete som ett gränsland mellan fantasi 

och rationalitet där estetiken är en förbindelse mellan dem. Ateljeristan har ofta 

en estetisk bakgrund och arbetar med olika uttryck så som bild, musik, dans 

och drama m. fl. Ateljén blir central i Reggio Emilia så de ser estetiken som en 

rättighet för barnen och att den är en del av lekfullheten och verksamheten. 

Pedagogen och ateljeristan ska kunna komplettera varandra med sina olika 

kompetenser då pedagogen har en pedagogisk bakgrund och ateljeristan som 

har en estetisk bakgrund, så behöver de kunna kliva över gränserna och byta 

roller fram och tillbaka. De utmanar varandras roller genom att se med nya 

ögon utifrån. Här kan det passa med pedagogisk dokumentation då de kan få 

syn på vad som händer i en situation och lära sig något av den. 
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Reggio Emilia har ett utforskande arbetssätt som präglar förskolorna, 

det handlar om att pedagogen tillsammans med barnen utforskar och är ny-

fikna. Det är en stor utmaning att ta tillvara på barns tankar och nyfikenhet och 

kunna återspegla den till sin egen nyfikenhet, Malaguzzi menar att den vuxnas 

ansvar är att låta sig inspireras av barnen och deras frågor och undersöka hur 

de letar svar på sina frågor genom att aktivt lyssna och fråga samt inte ge bar-

nen ett svar som förväntas. I ett utforskande arbetssätt sitter inte pedagogen på 

de rätta lösningarna utan kan skapa utmaningar och förutsättningar för barnen 

att testa sina egna funderingar. Utifrån denna inställning arbetar Reggio Emilia 

med projektarbeten, då arbetar de med något över en längre period och tillåter 

sig att gå in på djupet. För att kunna utveckla ett medforskande arbetssätt i 

from av olika projekt och arbeten måste den pedagogiska aspekten kräva bear-

betning och reflektion för att kunna utvecklas och förändras. Genom pedago-

gisk dokumentation blir detta självklart i verksamheten. Det Reggio Emilia – 

inspirerade arbetssättet har haft stor inverkan i svensk förskola och i den revi-

derade läroplanen som kom år 1998 (Lpfö, 98) så är synen på barns lärande 

och kunskap ur detta perspektiv en stor förebild och Sverige har idag ett nära 

samarbete med Reggio Emilia (Dahlberg & Åsen, 2011). Vidare ska jag prata 

om Vygotskij som Malaguzzi har mycket gemensamt med.   

3.3 Sociokulturellt perspektiv 

L.S. Vygotskij var en forskare, psykolog och visionär som intresserade sig för 

hur människan tog sin an kunskap och han menade på att människan formas i 

sociala och kulturella kontexter i samspel med andra då språket blir ett viktigt 

redskap i samhället. Vygotskij hade som utgångspunkt att människan är både 

en biologisk och kulturell varelse då den biologiska utvecklingsfasen handlar 

om rörelse, se, höra, lära sig krypa och gå. Detta enligt Vygotskij är styrt av 

den biologiska processen. Detta menar han kan betyda att skillnaden på barn 

som lever i olika kulturella delar av världen är relativt lika denna fas. När bar-

net sedan börjar kommunicera med omgivningen kan den kulturella aspekten 
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komma att spela en större roll och språket blir en nyckelroll i den sociokultu-

rella utvecklingen. När detta börjar ske kan vi säga att biologin lämnar över 

utvecklingen till kulturen som barnet lever i (Säljö, 2011).   

Begreppet mediering kommer utifrån föreställningen om att vi 

människor är redskapsanvändande och redskapsutvecklande till skillnad från 

andra varelser. Människan har genom tiderna skapat hjälpmedel som ska un-

derlätta för oss i vardagen. Vi ska skruva en skruv så fungerar skruvmejseln 

som ett verktyg och som en sorts förlängning av vår hand. Vygotskij delar upp 

dessa redskap i två olika grupper, de fysiska och de psykologiska. De fysiska 

redskapen kallas också för artefakter som är de föremål som människan har 

skapat till exempel, papper, stol och linjal. Dessa artefakter skapades av män-

niskan för att hjälpa oss i vardagen. De psykologiska redskapen menar han är 

det som vi använder oss av för att kommunicera med, som tillexempel alfabetet 

och siffersystemet (Säljö, 2011) Vygotskijs mest kända begrepp är den proxi-

mala utvecklingszonen som han definierar, mellan det barnet klarar av på egen 

hand och där barnet behöver stöd från en vuxen. Barnet har svårt att knäppa en 

jacka, då stiger den vuxna in för att visa och vägleda. Nästa gång barnet ska 

försöka knäppa jackan så har barnet lärt sig. Genom kommunikativt stöd som 

också kallas scaffolding (stöttning) hjälper det barnet framåt av en mer kom-

petent person för att barnet ska klara av uppgiften. Vygotskij menar att utveckl-

ingszoner inte finns utan de skapas i aktiviteter. Vissa saker kan barnet med 

stor säkerhet medan andra saker befinner sig i utvecklingszonen.    
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4 METOD 

Jag har intervjuat förskollärare enskilt. Genom att samtala med förskollärare 

kan jag få syn på deras erfarenheter kring arbetet med pedagogisk dokumentat-

ion och arbetet med estetik och estetiska lärprocesser och hur de vill arbeta 

kring detta. Utifrån de teorier jag har valt och de intervjuer som jag har gjort 

så kan jag analysera förskollärarnas tankar och erfarenheter. Christoffersen & 

Johannessen (2015) menar att den kvalitativa intervjun passar bra då jag som 

forskare får större utrymme att uttrycka det jag vill få fram till skillnad från ett 

strukturerat frågeformulär. Det ger möjligheter till mer öppna diskussioner och 

där de intervjuade kan få mer inflytande. I en kvalitativ intervju med öppna 

frågor skapas en mer informell miljö, vilket kan göra att informanten känner 

sig mer bekväm, som om det skulle vara ett vanligt samtal. I mina förberedelser 

har jag utgått ifrån en mall som intervjun ska handla om men sedan kunna 

skräddarsy utifrån vad som talas om. Jag gjorde också en pilotintervju för att 

testa vad som fungerade och vad som behövde justeras. Bryman (2008) talar 

om att en pilotintervju inte bara behöver handla om att testa den intervjuguide 

som har gjorts utan är också ett bra sätt att testa den metod som har valts.  Det 

vanligaste sätt att dokumentera intervjuer är genom att spela in eller anteckna. 

Att komma ihåg en intervju menar Christoffersen & Johannessen (2015) är 

omöjligt, därför rekommenderar de att använda ljudupptagning på en diktafon 

eller på telefonen. Efter intervjuerna lyssnar jag på ljudupptagningen och gör 

anteckningar, transkriberar och tar bort det som är irrelevant. Sedan skriver jag 

ner avsnitt från intervjun ordagrant för att sedan ha sparat till min senare analys 

och resultat.  

4.1 Urval  

Jag har medvetet tagit kontakt med förskolor som arbetar med pedagogisk 

dokumentation och med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Jag gjorde ett 

målriktat urval då jag utifrån mina frågeställningar och val av teori tyckte att 

det var relevant att förskolorna på något sätt arbetade med pedagogisk doku-

mentation och arbetade Reggio Emilia inspirerat (Bryman, 2008). Sammanlagt 
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har jag intervjuat fem utbildade förskollärare på tre olika förskolor i samma 

kommun. Även fast jag gjorde ett målinriktat urval så blev det också ett be-

kvämlighets urval då jag valde ställen som jag lättast kunde få tag på infor-

manter vilket enigt Christoffersen och Johannessen (2015) är den mest an-

vända strategin men också den minst önskvärda. Inget bortfall har skett utan 

alla förskollärare har kunnat genomföra studien. Mallen som jag utgick ifrån 

bestod av följande punkter:  

Pedagogisk dokumentation: 

• Hur arbetar förskolan med pedagogisk dokumentation?   

• Upplevelser, erfarenheter 

• Möjligheter/svårigheter 

• Strävan/ändamål/syfte 

Estetik  

• Hur använder ni estetik och arbetar med estetiska lärprocesser? 

• Möjligheter/svårigheter 

• Hur synliggörs estetiska lärprocesser i den pedagogiska dokumentat-

ionen 

• Vision för framtiden/utveckling 

 

Vissa frågor hoppade jag över medan vissa andra kom till, bland annat så 

diskuterade vi om att det fanns skillnader mellan arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen beroende på vilken ålder man arbetar med. Dessutom fick 

alla beskriva vad de ville utveckla och göra bättre om de fick måla upp den 

vision som de drömmer om. 

4.2 Bearbetning av data  

 Under min transkribering så skrev jag ner intervjuerna i text för att sedan läsa 

igenom dem noggrant. Intervjuerna skrev jag så ordagrant jag kunde men valde 

att inte ta med det som inte var relevant eller de extra orden som inte behöver 

vara med. Efter att ha läst så skrev jag ner det som sades och som jag tyckte 

var intressant kopplat till min forskningsfråga. Senare byggde jag upp en tabell 
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där alla frågor besvarades med en kortare sammanfattning så att jag lättare 

kunde få syn på likheter och skillnader. Med de olikheter och skillnader som 

jag hittade kunde jag få syn på och kategorisera de olika uppfattningar och 

nyanser som talades om under intervjuerna.  

4.3 Etiska överväganden  

Enligt lagen så definieras inte studenters examenarbeten som forskning men 

att det måste behandlas med samma regler och principer. Det finns dock vissa 

saker som skiljer sig åt för studenters arbete, men det finns vissa forsknings-

frågor som inte får behandlas eftersom man anser att det krävs en utbildning 

och erfarenhet av en som ägnar sig till forskning i vardagen. Studenter får inte 

samla in information om människors etniska ursprung, politiska åsikter och 

religiösa tillhörigheter eller annan personlig information. Jag har i min studie 

förhållit mig till informationskravet och samtyckeskravet (Löfdahl, 2014). In-

nan jag skickade ut förfrågningar så skrev jag ett informationsbrev och sam-

tyckesblankett (se bilaga nedan) som innehöll de viktiga punkterna som 

Christoffersen & Johannessen (2015) skriver att forskaren ska ha förmedlat till 

informanten. Forskaren ska presentera sig och informera om projektet och vad 

man kommer ställa frågor om. Dessutom ska informanten informeras om kon-

sekvenserna med att delta i studien, hur materialet kommer behandlas och hur 

datamaterialet kommer tas om hand när studien är avslutad. Sist ska respon-

denten garanteras sin anonymitet och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst. Jag har även skrivit med ungefär hur långt tid som intervjun 

beräknas att ta.  Bryman (2008) talar om att det är viktigt att kunna tolka hur 

informanten känner inför den frågan som ställs. När det märks att frågan gör 

informanten obekväm eller osäker kan man avstyra från denna fråga, han me-

nar alltså på att som en etisk sensitiv intervjuare vill man inte att informanten 

ska svara under press.  
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5 RESULTAT 

Mina intervjuer kommer redovisas utifrån min forskningsfråga med vissa ru-

briker från min mall som användes i intervjun. Jag kommer att sammanfatta 

hur förskolorna arbetar i likhet med varandra men också lyfta de olikheter som 

kan framkomma i vissa intervjuer.  

5.1 Hur kan det pedagogiska arbetet synliggöras och ut-

vecklas genom pedagogisk dokumentation?   

Utifrån denna fråga har jag skrivit om två teman som förskollärarna talar om. 

Därefter redovisas utmaningar med pedagogisk dokumentation och doku-

mentation och estetik.  

5.1.1 Processdagbok och reflektion  

Det som alla förskolor hade gemensamt var att de använder sig av en process-

dagbok. I processdagboken skriver förskollärarna in de processer som sker hos 

barnen.  

Förskollärare 2: Det följer ju alltså projekten och processen i 

projekten, de kan va korta och de kan vara långa och ibland kan 

det bara handla om en dag där man följer en process. Och det är 

mest för att det ska synliggöra för oss själva och kunna driva 

arbetet vidare  

  En gång i veckan satt arbetslaget tillsammans i reflektion där de diskuterade 

det som hände förra veckan och hur de ska gå vidare kommande vecka. Genom 

att diskutera i arbetslaget bidrar det till olika perspektiv på en händelse eller 

aktivitet som har skett, något som en pedagog har sett kanske en annan inte har 

sett och genom det kan de få in olika syn på en process. 

Förskollärare 3: Då går vi igenom vad vi har gjort den här 

veckan. Vad sa barnen vad fastande de för, hur kan vi fördjupa 

det här, hur går vi vidare med det här? Och sen gör man då en 
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plan för nästa vecka. Ska vi fortsätta rikta in oss på det eller ska 

vi fånga upp det här som den sa. 

Tiden de fick för reflektion varierade från en timme till en och en halv. Vissa 

pedagoger beskriver att de även kopplar deras reflektioner till ny forskning 

eller annan beprövad erfarenhet. 

Förskollärare 5: Vi försöker vi koppla det till någon aktuell 

forskning eller någon beprövad erfarenhet eller hänvisar till det 

vi har gjort tidigare eller ah vi tänker både framåt och bakåt och 

vart vi är nu.  

Förskollärarna tyckte att detta bidrog till att kunna synliggöra verksamheten 

för både pedagoger, barn men också för vårdnadshavarna. De arbetar mycket 

med att ge tillbaka dokumentationen till barnen och värdesätter tiden då de kan 

sitta ner och reflektera tillsammans med barnen om dokumentationen. När bar-

nen får reflektera tillsammans bidrar det till att de kan få syn på deras lärande 

och att de faktiskt har lärt sig något. Genom att synliggöra barnens tankar och 

intressen blir det enklare för pedagogerna att kunna utgå ifrån barnen. Det ger 

även pedagogerna en möjlighet att kunna stanna upp och se vart i processen de 

befinner sig och hur de ska gå vidare.  

Förskollärare 3: Så vi utgår ju jättemycket från vad barnen är intresserar 

sig av och då blir det verkligen deras tankar och idéer. Och därför använ-

der vi dokumentation så pass mycket för annars skulle vi ju inte kunna 

göra det. 

Precis som Häikiö (2007) menar på i sin forskning. När barnen får se tillbaka 

till det som de har gjort kan det bidra till att barnens tankar hålls vid liv under 

en längre period och att man kan gå tillbaka och titta på det igen och kanske få 

syn på något nytt. Har man även dokumenterat en hel process kan det finnas 

till hjälp om man vill prova att göra det igen, hur gjorde vi senast och hur kan 

vi göra nu? Blir det samma om vi gör likadant eller kan det hända något annat? 

Barnen kan återskapa sina minnesbilder genom målning, dramatisering eller 

andra uttryck för att kunna finna en mening med det som faktiskt hände som 

även Vygotskij menar på.  
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5.1.2 Dokumentationsvägg och Instagram – konto 

En förskola hade en dokumentationsvägg som de satte upp arbeten och projekt 

som barnen har gjort i syfte att synliggöra detta för vårdnadshavarna men de 

flesta pedagoger kunde se att intresset var svalt för dem att faktiskt tittade på 

den väggen. De hade sett att när vårdnadshavarna väl gick dit för att tittade var 

när det tydligt var deras barn som syntes, då ville de gå fram och titta på det.  

Förskollärare 5: Vi har ju en dokumentationsvägg och är det 

mycket text och så på den så är ju intresset svalt men är det en 

lätt och tydlig och går snabbt att titta på då märker man ju en 

skillnad.  

Dokumentationsväggen kunde bidra till att barnet och vårdnadshavaren till-

sammans pratar om det som har skett och den diskussionen kan följa med hem 

och fortsätta pratas om. En förskola hade en lösning på föräldrarnas insyn in-

nanför förskolans väggar, de hade öppnat ett Instagram – konto. Där lade de ut 

bilder på vad barnen gjorde om dagen och skrev längre texter vad som skedde 

på bilderna, vad dem lär sig och hur de lär sig. Detta med syftet att synliggöra 

både för vårdnadshavarna och för allmänheten vad som faktiskt sker i proces-

serna. 

Förskollärare 3: Vad är det vi vill synliggöra, är det matematik 

vi håller på med eller är det naturvetenskap just för att dels 

öppna upp för allmänheten och föräldrarna att vi gör mycket mer 

avancerade grejer än vad många kanske tror att det är naturve-

tenskap och det är matematik och sedan även inspirera andra 

förskolor och få hit dem om folk vill gå på studiebesök och sånt 

där.  

Förskolan hade innan diskuterat mycket om syftet med kontot och vad som 

faktiskt fick läggas ut för att det skulle vara tydligt varför de gjorde så. Re-

sponsen från vårdnadshavare var mycket bra och de tyckte Instagram – kontot 

gav dem väldigt bra insyn i barnens vardag. De var även väldigt noga med att 

inte ta kort på barnens ansikten utan bara ryggar och händer eftersom det är 

arbetet som barnen gör som ligger i fokus på bilderna. Hen pratar vidare om 
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att Instagram – kontot bidrar till att tankarna finns med hela veckan och stannar 

inte på reflektionstiden och hen rekommenderar andra förskollärare att göra 

samma sak. Men poängterar att det är viktigt att veta varför man gör det och 

inte göra det bara för att alla andra gör det. 

5.2 Utmaningar med pedagogisk dokumentation  

En uppfattning som framkom var att tiden spelade roll. Tiden kunde hindra 

dem från att arbeta med pedagogisk dokumentation så som de strävade efter. 

De talade om olika aspekter av tid som kunde yttra sig på olika sätt.  

5.2.1 Storlek på barngrupp och lite personal 

Förskollärare 3: Men när det är stora barngrupper och man är lite per-

sonal, du ska både va aktiv med barnen du ska gärna ta kort. Du ska skriva 

alltså det blir så himla mycket så det är jättesvårt, så vi försöker ju då 

kanske om vi har en tid när vi sitter och jobbar med projekt att en kanske 

är verkligen med barnen och styr aktiviteten kan man säga, och en försö-

ker ta kort och mer dokumentera då, men det är ju inte alltid det funkar. 

För att ja den barngruppen vi har då har vi femton barn på tre vuxna och 

då om man jobbar i projekt kanske man bara vill ha fyra -fem barn inne 

och två vuxna då om man ska kunna göra så som vi vill och då blir det ju 

helt plötsligt tio barn på en ute eller vad man nu gör så det är ju de delarna 

som jag kan tycka är lite svårt. 

Precis som Emilsson & Pramling (2014) såg pedagogerna kliva in i två 

olika roller, den tysta observatören eller ivrig förespråkare så kan jag se att 

förskollärarna i min studie kände att det var viktigt att inte tappa fokus på bar-

nen när aktiveter utförs. Förskolläraren som beskriver att de gärna har två för-

skollärare varav en står utanför och dokumenterar medan den andra är med 

barnen och det som händer. Här kan vi koppla till båda rollerna då den ena 

pedagogen intar tysta observatören som agerar fluga på väggen. Medan den 

andra intar den ivriga förespråkaren. Men som citatet ovan säger så kräver det 

att förutsättningarna för ett sådant arbetssätt finns vilket det inte alltid kan göra 

i dagens barngrupper.  
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5.2.2 Att vara i fas  

Förskollärare 4 tyckte att det inte går att bara vänta i två veckor och sedan 

komma tillbaka och tro att det går och ta upp det man la åt sidan utan att det 

gäller att försöka vara i fas. 

Förskollärare 4: Det kräver ju att man hela tiden man kan ju inte 

vänta man behöver liksom göra, vi kan ju inte vänta två veckor 

på och kanske ah skriva ut eller ge tillbaka det är ju det som är 

att man måste ju få den här tiden 

 För att kunna få denna tid till reflektion och dokumentation gäller det att ha 

en organisation som stödjer det arbetssättet och att den är genomtänkt och stöd-

jer det förhållningssätt som arbetet lutar sig mot. Som Elfström (2013) kom 

fram till i sin forskning så är det viktigt att det finns en organisation som stödjer 

detta arbetssätt som förskolorna strävar efter. 

5.2.3 Att släppa och gå vidare  

 Å andra sidan så uttryckte förskollärare 5 att det krävdes att kunna säga att nej 

nu släpper vi det här och går vidare med detta nästa vecka. Att inte låta det 

arbetet hamna för mycket ”i vägen” om det uppstår stressiga situationer som 

tillexempel sjukdom.  

Förskollärare 5:  Tiden är ju det ända hindret det är ju ett ut-

märkt sätt att arbeta och synliggöra vår egen verksamhet för oss 

själva men, ibland så hinner man ju inte till något djupare och 

då kan det ju bara vara en stress att, att det är i vägen för man, 

det är ju såklart att vi är ju inte piskade och ha in något varje 

vecka men man känner ju att vi vill ju det att processen ska leva 

(…) Men det är ju att lära sig och kunna känna att nej nu släpper 

vi det denna veckan och så tar vi nya tag. 

Förskollärare 2 anser att det inte alls är så svårt som man tror att det är. 

Förskollärare 2: Egentligen skulle jag kunna säga nu som många 

andra säger och som man kan läsa i att man tycker det och att, 

man inte har tid till det men ju mer man reflekterar över det så 
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ser man att tanken är att man ska göra det med barnen i barn-

grupp, inte kliva utanför liksom. Så, det kan man också göra men 

tanken är ju att man ska hela tiden jobba tätt med barnen. Det är 

ju deras dokumentation egentligen.  

5.2.4 Pedagogisk dokumentation med de yngsta och de äldsta 

En svårighet som en förskollärare tar upp är dokumentationen med de yngsta 

barnen och att det är svårt att riktigt veta vad de är intresserade av. 

Förskollärare 1: Jag har ju jobbat flest med de yngre barnen och 

då tycker jag att där är det svårt för att det är ju min tolkning jag 

tolkar ju in liksom det är ju min tolkning av vad de svarar för det, 

nu har de ju börjat blivit mer verbala men, annars har det ju varit 

liksom att … ah man får gissa sig till vad det är de man tror att 

de är intresserade av som pedagog och så.   

Det blir förskolepersonalens egna tolkning på vad man tror att barnet är intres-

serat av. Detta har förskollärarna svarat lite olika på då vissa såg det som en 

större utmaning att dokumentera med de yngsta medan vissa tyckte att det inte 

var svårare men att det kan göras på ett annorlunda sätt.  

Förskollärare 5: Vi utvecklas väl tillsammans, så det tänker jag 

nog inte riktigt på men det är ju såklart att det gjorde man ju helt 

annorlunda för två år sedan när de var yngre. 

Med de yngsta dokumenterade de mer med film vad som hände för att lättare 

kunna läsa av deras kroppsspråk och kommunikation mellan varandra. 

Förskollärare 4: Jag tycker att vi gör ju ungefär på samma sätt, 

fast att man kanske får använda med små barn så kanske man 

måste vara ännu tydligare eller göra på ett annat sätt att de äldre 

barnen kanske mer kan vara delaktiga i och göra dokumentat-

ioner de kan vara mer med i hela arbetet så medans små barn 

kanske man gör mer på ett litet annat sätt och det kanske vi an-

vänder mer filmer. 
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5.2.5 Brist på verktyg 

Bristen på verktyg för den pedagogiska verksamheten var något som togs upp 

då det kunde bli väldigt rörigt när vissa anteckningar låg på iPad, papper och 

dator, det blev svårt att veta vad som ligger vart. Detta trodde förskolläraren 

kan bero på att tekniken vi har idag kan vara svår för vissa att ta sig an och lära 

sig.  

Förskollärare 3: Nu är det såhär att vissa använder papper och penna 

och vissa använder det, jag skulle liksom vilja skulle man använda vi 

säger något enkelt program i iPaden alltså skulle kunna vara samlat 

för nu ligger det lite på datorn lite i någon pappershög lite i en iPad, 

det är liksom lite för rörigt. Och jag tror det är därför också kan va, 

att det tar emot lite att ah men just nu måste jag hämta iPaden för där 

var de anteckningarna eller vart la jag det pappret, det blir liksom 

litet ont hjul.  

  

5.3 Pedagogisk dokumentation ur ett estetiskt perspek-

tiv  

Nedan kommer svaren som förskollärarna sade när jag ställde frågan om vad 

det första det tänkte på var när jag sa ordet estetik. Efter det har jag delat upp 

deras diskussioner om möjligheter och utmaningar under olika rubriker. När 

jag frågade vad det första förskollärarna tänkte på när jag sa estetik så svarade 

de relativt lika. 

Förskollärare 1: måla, rita teckna men även sång och dans, rö-

relse …. Går ju in i det också, det beror ju på vad man jag är ju 

inte så himla duktig på att måla (haha) men just det här att 

sjunga och dansa och röra på sig det är ju också en form.   

Förskollärare 2: Våran ateljé. Tänker jag på i första hand. Det 

är där mycket av våra processer och skapandeprocesser liksom 

genomförs så. Tycker jag. 
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Förskollärare 3: Jag tänker typ ateljé, och bild och färg och form 

och ah musik, dans, drama. 

Förskollärare 4: Då tänker jag på hundra språkligheter och att 

ha många olika uttryckssätt, man ska ges möjlighet till det. Men 

även till en vacker miljö eller till en väl presenterad miljö att det 

ska tillfredställande inför ögat också man ska bli sugen på och 

vilja undersöka, vilja utforska.  

Förskollärare 5: Det är att man ska få uttrycka med sina sinnen 

olika former av uttryck, det är det första jag tänker. 

5.3.1 Olika uttryckssätt 

  Förskollärare 4 talar om hundraspråkligheten som Loriz Malaguzzi föresprå-

kar. Estetiken i förskolan kan bidra till en mångfald för barnen och att de får 

bli bekväma i olika uttrycksformer. Att ge barnen möjlighet att få uttrycka sig 

med det språk eller uttryckssätt som passar dem bäst där och då. Alla barn har 

inte alltid har det verbala språket vilket måste tas i eftertanke då vi förskole-

personal kan ge barnen möjlighet till alla sorters former. Alla olika uttryck är 

till en så fin hjälp men det krävs ett lugn och förståelse som pedagog.  

 

Förskollärare 5: Som jag menar i rolleken eller teater - drama-

tiseringen få syn på sig själv och faktiskt där genom också få en 

bättre självbild, det är ju ett sätt. 

Förskollärare 4:  Jag tänker ju ett sätt för alla barn att kunna 

lyckas att man kan för man har ju ofta något uttryckssätt som 

kanske är lite starkare eller någonting som man kanske, alla har 

ju inte de talade språket […]  För det är ju en sak att göra i lera 

och en sak att rita och en sak att säga vad man tänker och en sak 

och skriva vad man tänker och får man ju också en kanske större 

förståelse för det man håller på med. Så jag tänker att det är 

väldigt att det är bra att få så många uttryckssätt som möjligt.   
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5.3.2 Inspiration och glöd  

Gemensamt mellan förskollärarna var uppfattningen om att anledningen till att 

det inte läggs lika mycket fokus på de estetiska lärprocesserna var för att det 

saknades en person som brann ordentligt för ämnet. Förskollärare 3 menar på 

att det saknas en inspiration bland personalen vilket kan bidra till avsaknaden.  

Förskollärare 3: Sen kan jag tycka att drama och musik tar väl 

inte så stor plats som jag hade hoppats, musik försöker vi har 

såhär innan lunch att man har en liten musiksamling men det är 

inget som händer jätte-spontat under dagen eller kanske får ta 

så jättestor plats i fördjupningsarbete och drama händer oftast 

om vi kanske har förskolans dag eller midsommar. Men det tror 

jag handlar mycket om att här har vi inte någon pedagog som 

brinner för det och då är det ju jättesvårt. 

Förskollärare 4 talar liknande kring estetiken och ger exempel på hur man kan 

tänka. 

Förskollärare 4: Jobba med lera till exempel det tycker ju också 

är svårt för man kanske inte riktigt har tekniken, men det kan 

man ju också lära tillsammans med barnen för det finns inga rätt 

eller fel, det är ju ett sätt och närma sig ett material. Det händer 

ju någonting i det här mötet också så man får en ny förståelse 

och en ny kunskap, och det är ju samma för mig som pedagog 

som precis som för barnen när de möter ett nytt material eller 

undersöker någonting som så för första gången. 

Här trycks det extra på att pedagogers olikheter som positivt i fördjup-

ningsarbetet. En person som kan utmana, ge inspiration och glöda på men 

också att kunna utbyta erfarenheter med varandra. De tidigare erfarenheterna 

som vi har kan bidra till ökad kunskap i nuet och ge inspiration till andra, ett 

råd som förskollärare 1 ger till mig är att öva mycket och sätta igång i tid med 

reflektionsarbete och pedagogisk dokumentation 
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5.3.3 Lugn miljö  

När det ska ske ett estetiskt arbete gäller det som pedagog att ha ett lugn men 

också en miljö som kan hjälpa till att bidra till det. Inga yttre faktorer som kan 

störa exempelvis mobiltelefon eller att pedagogen måste gå iväg.  

Förskollärare 5: Vi försöker ju att skapa många sådana olika miljöer 

just utifrån det estetiska, och där känner man ju att där är ju förskolan 

bra, så vi har ju våra ateljéer där de har tillgång till varje dag och vi 

har ju musikanläggningar och projektorer och vi har ju rum för rollek 

och egentligen är det ju byggen är ju väldigt estetisk också för det är 

ju sådant ofärdigt material så där uttrycker de ju också. 

Förskollärarna talar om en tillgänglig och tillåtande miljö som kan bidra till 

nyfikenhet och utforskande precis som miljön som tredje pedagogen som Ma-

laguzzi menar på. Rummen skapas med ett syfte att kommunicera en känsla 

och tanke hos barnen och bjuda in dem i en värld av nya intryck men också 

uttryck. Precis som Vygotskij menar på att genom samspel mellan barnet och 

artefakter så fungerar det som en helhet och hjälper till att skapa mening. En 

förlängning av vår kropp. Genom dokumentationen kan vi få syn på denna 

intra-aktion som Lenz Taguchi menar på. 

5.3.4 Dokumentationen som synliggör estetiken 

 Dokumentationen kan hjälpa till att synliggöra det estetiska lärandet för att 

reflektera över sådant som man inte märkte i stunden. Förskollärare 4 menar 

på att dokumentationen hjälper oss att få syn på det estetiska lärandet. 

Förskollärare 4: Där kan ju också dokumentationen hjälpa till 

för det kan man ju också se att man också bara visar på hur vi 

jobbar med matematik till exempel och vi måste ju visa på allt 

det vi gör eller att vi bara visar på de estetiska processerna men 

då måste vi också visa på vad som händer i, alltså när vi gör det. 

 Men när det gäller fördjupningsarbetet uttryckte förskollärare 1 att det kan 

vara svårt att få ner det estetiska på print och att man ofta kan vara i tidsnöd. 
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 Förskollärare 1: Som i alla fall jag faller på hela tiden det är 

det att man är att dokumentera att få ner det på print vad är det 

vi har gjort, varför gör vi det och hur gjorde vi och hur kan man 

gå vidare, det är ju den biten som är som man tycker att man 

alltid är i tidsnöd, det finns aldrig tid till och göra saker som 

sådana saker. Så egentligen så är det ju inte så svårt och få in 

det.   

Avslutningsvis avslutar förskollärare 3 med att trycka på att arbetet utan doku-

mentation  

Förskollärare 3: Jag tycker det är väldigt kul med dokumentat-

ion alltså för hade vi inte haft det då hade nog arbetet här blivit 

väldigt enformigt och tråkigt så jag tycker verkligen att det tillför 

någonting i verksamheten både för oss som jobbar och för bar-

nen för att ha som jag har varit inne på att det, man fångar ju 

verkligen upp deras intresse och kan verkligen lägga det på de-

ras nivå. Men sen också viktigt att man inte bara dokumenterar 

och sen tror att det är pedagogisk utan att man verkligen måste 

sitta ner så att den blir pedagogisk  

Sammanfattningsvis så synliggörs de estetiska lärprocesserna på ett medvetet 

sätt samtidigt som det saknas en inspiration till att utforska detta vidare till-

sammans med barnen och våga prova men också att våga misslyckas. Musik 

och drama är de främsta ämnena som inte får ta lika stor plats som till exempel 

bild och målning. Det sker inte lika spontat vilket gör att det inte tas med i 

fördjupningsarbetet så som man skulle vilja göra. Förskollärare 1 menade att 

arbetslaget sätter för höga mål och krav som inte alltid är genomförbara vilket 

kan försvåra arbetet ytterligare.  

5.4 Slutsatser  

Förskolorna synliggör det pedagogiska arbetet genom pedagogisk doku-

mentation och med reflektion i arbetslag och tillsammans med barnen. Alla tre 

förskolor arbetade med en processdagbok där de längre och kortare projekten 
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dokumenteras, diskuteras, analyseras och reflekteras kring. De använder sig 

främst av iPad och vanlig kamera som de tar bilder med. Två förskolor har en 

dokumentationsvägg där de sätter upp dokumentationen med syftet att vård-

nadshavare ska få tillgång och inflytande över verksamheten. Den tredje för-

skolan upptäckte att föräldrarnas intresse för en sådan vägg inte var så starkt 

så de startade upp ett Instagram – konto med syftet att synliggöra för både 

vårdnadshavare och allmänheten vad som faktiskt händer på förskolan och vad 

barnen lär sig under dagen. Vårdnadshavare uppskattar detta mycket och är 

nöjda. Förskolepersonalen sätter fortfarande upp dokumentation på väggarna 

för barnens skull då de kan titta tillbaka på sina projekt och på vad de har lärt 

sig. Att ge tillbaka dokumentationen till barnen var något som alla förskollä-

rare var överens om att det var viktigt och betydelsefullt för verksamheten och 

för barnen.  

Att dokumentera och reflektera kring estetiken i förskolan gjordes på 

samma sätt som alla ämnena men ansågs vara svårt att få med fördjupningsar-

betet. Det fick inte ta lika mycket plats som de andra ämnena och det var svårt 

att sätta ord på det som sker och få ner det på pappret. De ansågs sakna inspi-

ration och glöd inför detta arbete men var otroligt mån om att det borde finnas 

mer av på förskolan. Deras visioner liknades med varandra då de ville utveckla 

ateljén med mycket mer material som skulle finnas tillgängligt. Förskollärare 

1 strävade efter att inne skulle möta ute för att kunna bedriva all sorts under-

visning året runt. Alla förskollärare nämnde att de ville ha en ateljerista på plats 

som kunde hjälpa till att utmana all förskolepersonal vidare i det estetiska ar-

betet. Däremot var det en förskola som hade en ateljerista men som uttryckte 

att det vore önskvärt med ännu en person som brann mer för musiken och dra-

mat. Här skapas ett intresse för ateljeristans roll i förskolan då den ska handla 

om att utveckla och utmana förskollärare i de estetiska ämnena som jag har 

nämnt tidigare. Utifrån de resultat som jag har fått fram kan jag se att hur vi 

vuxna känner inför olika ämnen påverkar det som vi gör tillsammans med bar-

nen. Jag gick in med inställningen att personalen skulle berätta om svårighet-

erna de hade med estetiken i förskolan och att det lätt kunde glömmas bort men 

fick se att det fanns mycket intresse kring det vilket förvånade mig. Det är 
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intressant att diskutera hur viktig estetiken i förskolan är och hur det ska arbetas 

med men att det ändå kan glömmas bort. Det fick mig också att inse vikten av 

ett medvetande tankesätt och gjorde mig nyfiken på hur det utövas i praktiken. 

Förskollärares kunskaper om estetik i förskolan kan utvecklas genom att våga 

prova tillsammans med barnen och våga diskutera detta med arbetslaget, ta 

hjälp av varandra men också med barnen.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

Reggio Emilia kan kallas ett uttryck för reflektionskultur där idén är att vi hela 

tiden ska reflektera med varandra och syftet är att kunna ge stöd och upp-

muntran samt att få det själv, skriver Bernemyr (2013) Det är också för att ge 

oss utmaningar och titta på det som sker utifrån olika teorier. När vi tar hjälp 

och inspiration av andra teorier ger det oss möjlighet att få syn på våra tankar 

i förhållande till den teorin. Vi kommer då nå en förståelse som sker från flera 

perspektiv. Vygotskij menar att skapandet ska ses som ett uttryck för egna er-

farenheter och tankar i förhållande till världen, han menar även att barnets 

skapande inte handlar om den färdiga produkten utan själva processen (Levin, 

2014). Det framkommer tydligt i intervjuerna att de har tagit lärdom av sin 

processdagbok. Processerna framkommer som väldigt viktiga i det pedago-

giska arbetet och barnens möjligheter att få ta del och få syn på sina lärproces-

ser ses som minst lika viktiga. Med hjälp av detta verktyg kan det öka chansen 

att en reflektion kan ske. Mitt resultat har bidragit till en uppfattning om peda-

gogisk dokumentation och hur estetiska lärprocesser dokumenteras, samt vilka 

olika nyanser av möjligheter och utmaningar.   

6.2 Metoddiskussion   

Hur pålitlig är då mitt resultat, kan någon annan göra samma studie och få 

samma svar? Förskolorna i Sverige ska sträva efter att ha ett så lika arbetssätt 

som förutsättningarna tillåter (Skolverket, 2016), vilket inte alltid är likadant. 

Ofta arbetar förskolor väldigt olika beroende på kommun men även förskola. 
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Eftersom jag intervjuade förskollärare i samma kommun och vissa som arbe-

tade på samma förskola så blev svaren relativt lika. Även informanterna hade 

troligtvis inte svarat samma om de hade fått göra intervjun igen, troligtvis kan 

det finnas yttre faktorer som påverkat dem under dagen. De kan ha varit förse-

nade eller bara haft en dålig dag, sjuka eller omotiverade. Å andra sidan kan 

det också vara tvärtom då de kanske nyligen har varit på fortbildning och är 

fyllda med ny inspiration, tankar och idéer.  När jag granskar min egen prestat-

ion under min datainsamling så kan jag tänka på att uppmuntra till reflektion. 

Jag kunde ha varit bättre på att be dem utveckla svaret och förklara närmare 

vad de faktiskt menade. Bryman (2008) menar på att det kan vara en svår ba-

lans för den som intervjuar så den måste vara fokuserad på att lyssna på vad 

informanten säger men också vad den inte säga och detta utan att bli påträng-

ande för personen i fråga. Något som vi blev varnade för under förarbetet av 

denna studie var hur långt tid transkriberingen tog. Att en ganska kort intervju 

kunde ta upp till flera timmar att transkribera är något som jag tar med mig och 

att ha med den långa tiden i planeringen.  

6.3 Vidare forskning  

För att forska om detta ytterligare hade det kunnat göras observationer i för-

skolorna för att kunna se om det förskollärarna säger stämmer i praktiken. I 

vissa fall kan informanter försköna sina svar utefter vad de tror förväntas att 

de ska svara. Christoffersen & Johannessen (2015) skriver att observation pas-

sar bäst när forskaren vill ha en direkt tillgång till det som ska undersökas. I 

detta fall så kan det vara hur pedagogerna kommunicerar tillsammans med bar-

nen i en styrd aktivitet med dokumentation. Samt observera hur arbetslaget 

senare arbetar med det underlag som de har med sig från den aktiviteten och 

vad de kommer fram till. Vidare forskning kan också vara att observera det 

estetiska arbetet i förskolan och se på hur det ser ut och om de estetiska lärpro-

cesserna synliggörs. Ett steg till kan också vara att göra en studie med atelje-

ristor för att få höra deras upplevelser om sin roll i förskolan och hur de ser på 

den estetiska verksamheten i förskolan. Det finns mycket inom detta ämne som 
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jag anser är mycket intressant och jag anser att vi aldrig riktigt slutar att ut-

vecklas och vidare forskning ur olika perspektiv kan vara givande då vi kan 

öva på att byta glasögon.  

7 AVSLUTNINGSVIS  

Hur ska vi då hitta den där glöden som har diskuterats om? Hur ska vi få inspi-

ration till att våga prova oss fram? Jag tror att det kan bli mer möjligt att hitta 

om man går tillbaka till barnens lek och tankar, vad leker dem med? Hur ser 

deras rollek ut och vad utforskar dem? Hur kan vi gå vidare med detta? Precis 

som en förskollärare sa under intervjun så lär vi tillsammans med barnen så det 

gäller för oss att våga prova oss fram tillsammans och våga misslyckas. Ett 

misslyckande kan bidra till en ny kunskap eller tanke som kan inspirera till nya 

försök. Lärandesituationer kan skapas på så många ställen i förskolan men det 

gäller för förskollärarna att fånga upp dessa. När man tar på sig dessa glasögon 

precis som barnen gjorde i Lundberg Bouquelons (2014) essä, så kan man få 

syn på dessa kunskaper och lärande som skapas. Det kan ske vid maten, toa-

letten eller i hallen. När pedagoger blir medvetna om detta möjliggör det till 

ett meningsfullt kvalitetsarbete i praktiken och reflektionen. Genom att under-

söka hur pedagoger arbetar reflekterat med att synliggöra det pedagogiska ar-

betet genom pedagogisk dokumentation kan det ge inspiration till förskollärare 

hur de kan arbeta med estetiska lärprocesser och hur det kan synliggöras i deras 

kvalitetsarbete. 
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Estetik  

• Estetik för dig 
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Förfrågan om att delta i en studie om….. 

 

Pedagogisk dokumentation i förskolan och hur det arbetas kring estetiska äm-

nen.  

Syftet med studien är att synliggöra de estetiska lärprocesser som sker i verk-

samheten genom pedagogisk dokumentation. Ett syfte är också att kunna ge 

förskollärare inspiration till vad de kan arbeta med i förskolan för att få fram 

det estetiska lärandet ytterligare.  

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

förskollärare vid Karlstads Universitet. Intervjun kommer att beröra din upp-

fattning/erfarenhet av pedagogisk dokumentation i förskolan samt estetiska 

ämnenas betydelse. Intervjun beräknas ta ca 1 timme, det är viktigt att intervjun 

sker i ostörd miljö, på en tid och plats som ni bestämmer. Intervjun kommer 

att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som ni lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras in-

låst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resul-

tatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Det färdiga resultatet 

kommer att laddas upp på DIVA portalen. Inspelningarna och den utskrivna 

texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie. 

Det ska framgå hur den tillfrågade skall ge besked om att de vill delta. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 
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