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Abstract 

 
The pedagogy documentation is a Swedish occurrence and it is a development of the Reggio Emilia 

philosophy.  The pedagogy documentation is built on products which result from the work of the 

preschool children and their activities. In this essay I have chosen to describe the pedagogy 

documentation as a tool used to stimulate the influence by the preschool children on their own 

learning process. I have tried to create an understanding of how pedagogy documentation is used by 

teachers at their work with preschool children. My focus has been to look at the pedagogy 

documentation as a part of observing and taking an active part in the preschool children activities. 

My results are based on interviews with teachers at one specific preschool. I have chosen to 

interview four different teachers both individually and in groups. I have based my interviews on 

observations of the preschool teachers, preschool children and the pedagogy documentation at the 

specific preschool. In my results I have found that the pedagogy documentation is not only about 

decorating the walls at the preschool and it is not only for watching. It also has a deeper meaning 

which was examined in this essay. As observing is the fundamental of pedagogy documentation the 

pedagogy documentation is fundamental for reflection and further developing the activities and the 

observations. The teachers in this study agree that the pedagogic documentation makes it easier 

for the children to affect their activities and the preschool environment. The result of this study 

points at the fact that teachers are influenced by the thinking and the doing by the preschool 

children however the teachers are still the ones deciding and running nearly all the daily 

activities at the preschool. By using the pedagogic documentation for reflections and 

observations of the children the teachers show enthusiasm as well as willingness to listen to the 

children. The pedagogic documentation is a beginning and correct used by the teachers it will 

give the children a good opportunity to affect through making children´ s activities visual and 

touchable. 
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Sammanfattning 
 

Pedagogisk dokumentation är en svensk företeelse och den betraktas som en vidare utveckling av 

Reggio Emiliafilosofin. Den pedagogiska dokumentationen är ett resultat av barnens aktiviteter och  

den bygger på material som har samlats in, bearbetats samt organiserats. Syftet med studien har varit  

att undersöka hur några pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg för att stimulera barns inflytande över sitt aktiva kunskapande i förskolan, samt undersöka 

hur arbetet med pedagogisk dokumentation yttrar sig. Jag har försökt skapa förståelse för hur 

pedagogerna på förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation. I studien har pedagogisk 

dokumentation studerats utifrån begreppen observation och reflektion. Dessa begrepp har inte bara 

lagt grunden till verktyget utan är också beroende av verktyget och hur det används. Metoden som 

har använts bygger på både enskilda och gruppintervjuer med pedagoger på en utvald förskola. 

Intervjuerna bygger på observationer av pedagogerna, barnen och förskolans miljö. Resultatet visar 

att pedagogisk dokumentation inte handlar om väggdekorationer utan snarare om att ställa 

frågor, utmana och bjuda in till dialog. Sett över en längre tid ligger dokumentationen till grund 

för pedagogens upptäckande av varje barns strategier för att lära. I studien har påvisats att 

pedagogerna styr förskoleverksamheten med hjälp av barnen. Pedagogerna menar att den 

pedagogiska dokumentationen underlättar barnens möjlighet att påverka sitt lärande och sin 

miljö. Genom att använda pedagogisk dokumentation för reflektion och observation av barnen, 

visar pedagogerna såväl entusiasm som vilja till att lyssna på barnen. Det är en god början och 

rätt använt kan det genom att åskådliggöra barnens aktiviteter och tänkande ge barnen 

möjlighet att vara med och påverka såväl arbete som miljö vilket i sin tur ger dem möjlighet att 

påverka sitt eget kunskapande.  

 

Nyckelord 

Pedagogisk dokumentation 

Förskola 

Påverkan eller är det inflytande? 

Observera 

Reflektera 
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1 Inledning 
 

 

Detta kapitel innehåller en allmän bakgrund som beskriver den speciella Reggio Emiliafilosofin och 

den pedagogiska inriktningen. Forskningsfrågorna kommer att klargöra problemet runt mitt 

ämnesval samt hjälper mig att uppfylla syftet med uppsatsen. Jag har också valt att avsluta kapitlet 

med en presentation av arbetets disposition och en genomgång av de begrepp som jag anser vara 

relevanta i studien. 

 

1.1 Förskolan och pedagogiken  
Pedagogik som vetenskap har länge verkat som hjälp för föräldrar, pedagoger och andra berörda att 

förstå, lära känna och uppfostra barn. Genom olika inriktningar, med idéer om hur kreativitet ligger 

till grund för utveckling får föräldrar, pedagoger och andra med nära relation till barn, lära sig att 

barnen behöver vara med och påverka sin situation. Olika författare och forskare skriver böcker och 

avhandlingar om hur barn bör uppfostras och pedagoger får lära sig hur de skall ta tillvara barnens 

kreativitet och låta dem påverka sin miljö. Inom de flesta pedagogiska inriktningar som har slagit 

igenom här i Sverige utgår forskarna från barnen och barnens deltagande i den egna utvecklingen1. I 

förskolans läroplan står att läsa att meningen med det pedagogiska arbetet är att varje barn ska 

utveckla lust, nyfikenhet och en tilltro till sin egen förmåga (Lpfö98). 

 

Det finns, som jag nämner ovan, flera olika inriktningar inom pedagogik och under olika perioder får 

den ena eller andra inriktningen ett uppsving. Många förskolor har under de senaste åren inspirerats 

av Reggio Emiliafilosofin som inte är en utarbetad pedagogik med färdiga svar. Filosofin kommer 

ursprungligen från staden Reggio Emilia som ligger i norra Italien. Den grundläggande inriktningen 

har utvecklats i stadens kommunala skolor. Filosofin bygger på tron om människans möjligheter. 

Barnens delaktighet i sitt eget lärande och sin egen utveckling betonas. Förespråkarna för Reggio 

Emiliafilosofin menar att man som vuxen skall ha respekt för barnet och man belyser det 

kompetenta barnet. Inom Reggio Emiliafilosofin utgår dess förespråkare från att alla barn föds rika 

och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen och utvecklas (Reggio 

Emilia Institutet, 2006). 

 

                                                      
1 Se teoriavsnittet Lenz-Taguchi, 2000 och Åberg och Lenz-Taguchi, 2005 
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För att belysa barnens kompetens och utveckling har en del förskolor valt att använda sig av det 

Lenz-Taguchi har kommit att kalla pedagogisk dokumentation. Den Pedagogiska dokumentationen 

är en svensk företeelse och den är att betrakta som en vidare utveckling inom Reggio 

Emiliafilosofin. Pedagogisk dokumentation baseras på material som tillverkas av barnen, foton tagna 

av barnen under deras lek/arbete och video-/ljudinspelningar används, visas och diskuteras 

tillsammans med barn och andra pedagoger. Naturligtvis har föräldrar också rätt att ta del av 

dokumentationen. Barnens alster och foton av barnen i arbete sätts upp på väggarna, hängs upp i 

taket eller ställs på en hylla så att dessa kan beskådas och diskuteras. Videoupptagningar visas på TV 

och ljudupptagningar spelas upp. Små anteckningsböcker med dagboksliknande innehåll hänger 

eller ligger på hyllor där de lätt kan studeras. 

 

Den förankring som jag kan se i litteraturen är att den pedagogiska dokumentationen är både ett 

pedagogiskt problem och ett verktyg för samspel och interaktion. Åberg (i Åberg och Lenz-Taguchi, 

2005, s17f) menar att den pedagogiska dokumentationen är ett sätt att förstå världen på olika sätt. 

Pedagogen väljer medvetet vad som skall dokumenteras. Observationer och reflektioner bildar 

underlag för den pedagogiska dokumentationen som i sin tur blir underlag för ytterligare reflektioner 

och nya observationer. En svårighet som belyses ligger i att välja vad som skall dokumenteras. 

Åberg menar att det är viktigt att pedagogen vet vad som skall dokumenteras och varför det skall 

dokumenteras (Åberg och Lenz-Taguchi, 2005, s17 -19). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk  

dokumentation som ett verktyg för att stimulera barns inflytande över sitt aktiva kunskapande i   

förskolan, samt hur arbetet med pedagogisk dokumentation yttrar sig. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
Pedagogisk dokumentation, reflektion och teori hjälper pedagoger att komma nära såväl verksamhet 

som barn. Via detaljer i observationer och genom att kunna hålla viss distans möjliggörs egna 

reflektioner, observationer och denna kan ställas mot befintlig teori för vidare utveckling (Lenz-

Taguchi, 2000, s16). 

 

Exempel på pedagogisk dokumentation är fotografier, målade teckningar, lermodeller, 

gipsavgjutningar, anteckningar och ljudinspelningar gjorda av barnen och de pedagoger som arbetar 
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med barnen. I denna studie belyser jag dessa alster närmare och ser dem som verktyg eller länkar för 

att observera, se, analysera, tolka och reflektera barnens aktivitet och lärande. Syftet mynnar ut i tre 

frågor: 

1. När använder pedagogerna pedagogisk dokumentationen och hur görs dokumentationen?  

2. Hur beskriver pedagogerna barnens reflektioner över den pedagogiska dokumentationen? 

3. Hur beskriver pedagogerna att förskolemiljön påverkas av pedagogisk dokumentation? 

 

1.4 Begrepp 
Det finns begrepp i studien som begränsar kretsen av potentiella läsare, jag känner dock att 

utnyttjandet av dessa begrepp är nödvändigt.  

 

För att underlätta för läsaren har jag valt att redan här presentera och avgränsa några av de begrepp 

som jag anser relevanta för studien. Begreppen som de återges nedan är centrala när forskare och 

författare talar eller skriver om pedagogisk dokumentation. Begreppen förekommer genomgående i 

studien.  

 

� Observera: Att på ett systematiskt sätt iaktta, lyssna på och se barnen i lek, arbete och 

lärande. 

� Utveckling: Är framsteg, framåtskridande, förbättringar av miljön på förskolor samt hos 

barn och pedagoger. 

� Påverkan: Innebär inflytande både på och från barnen. 

� Reflektion: Att återblicka, tänka tillbaka och ta intryck av det som hänt eller det man 

har gjort. 

� Lärande: Att ta till sig en ny kunskap använda den och omvandla denna till nytta. 

� Miljö: Sammanfattar omgivningen på förskolan, både synlig och icke synlig. 

� Stadsdelsförvaltning: I en större stad har den totala förvaltningen av stadens 

angelägenheter delats upp i ett antal mindre delar. Sköts som fristående kommuner med 

t.ex. egen förvaltning av förskolor. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

 

Min studie bygger i huvudsak på litteratur om pedagogisk dokumentation. I detta kapitel går jag 

igenom något om förskolans historik och pedagogiska inriktningar. Jag presenterar den läroplan 

som ligger till grund för förskoleverksamheten. 

 

 

2.1 Förskolans historia – förskolan växer fram 
Simmons-Christenson (1997, s41) menar att pedagogiken har vuxit fram genom århundraden. En ny 

syn på barnet och barnets behov mognade långsamt fram. Genom tiderna finner man rådgivare som 

ger förnuftiga råd till föräldrar och lärare och den förste store förespråkaren inom pedagogiken kom 

att bli Comenius som levde och verkade under större delen av 1600-talet. Comenius uppmanade 

föräldrar att respektera och lyssna på sina barn. Han underströk barns behov av att lära sig, röra på 

sig och hur de skapade genom att imitera såväl vuxna som andra barn. Barnet måste lära sig förstå 

för att komma ihåg och kunna uttrycka kunskaperna (Simmons-Christenson, 1997, s43-48).  

 

Under senare delen av 1900-talet kom pedagogiken att handla allt mer om barnens utveckling 

och lärande. Bland forskare fann man att två förhållningssätt till barns utveckling och lärande 

kom att dominera. Det ena baserades på psykologiska teorier där fokus inriktas på hur barnet 

skall bli. Barnet får hjälp att utveckla sina inneboende förutsättningar. Det andra 

förhållningssättet är utvecklingspedagogiskt och fokus ligger på vad barnet skall lära sig och 

att barnet skall bli aktivt i sitt eget lärande. Det viktiga i detta förhållningssätt är att barn är 

lärande individer och att pedagogen hjälper barnet att förändra förutsättningarna för utveckling 

och lärande. Barnets värld som den gestaltar sig i barnets tankar är utgångspunkt för 

pedagogiken. Barnet som psykologisk individ är viktig men det psykologiska är inte målet i sig. 

Här kommer pedagogens medvetna och metodiska arbete in. Dessa två förhållningssätt finns 

med sedan långt tid tillbaka i historien (Pramling, Asplund Carlsson och Klerfeldt, 1993, s12). 

 

I början av 1980-talet kom ett uppsving för arbets- och ansvarspedagogiken. Henckel (i 

Vallberg-Roth, 2002, s13) behandlar begreppen arbete, lek och inlärning. Utgångspunkten för 

valet av dessa begrepp är att de presenteras som centrala i Socialstyrelsens arbetsplan för 

förskolan år 1981 (Vallberg-Roth, 2002, s13). 
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År 1987 ersattes begreppen arbete, lek och inlärning av begreppen arbeta, leka, lära, vilket 

Henkel (1990) menar kan tolkas som en glidning mot att betona barnens aktiviteter (Vallberg-

Roth, 2002, s13). År 1989 såg man leken mer och mer som en pedagogisk process (Vallberg-

Roth, 2002, s14). 

 

Begrepp som livslångt lärande kom att växa sig allt starkare och förskolan sågs som en grund i 

det livslånga lärandet under 1990-talet (Vallberg-Roth, 2002, s17). 

 

I dagens förskola belyses lärandet och hur individen lär sig. Fokus har flyttats mot barnen och 

att de inte kan undvika att lära. Det handlar om vad barnen i förskolan lär sig (Vallberg-Roth, 

2002, s15). Detta synsätt understryks i den nya läroplanen för förskolan år 1998 i denna studie 

refererad till som Lpfö98). 

 

2.2 Den nya läroplanen växer fram 
Debatten om förskolan och dess verksamhetsinriktning kom igång under 1930-talet. Under åren som 

följde genomgick förskoleverksamheten stora förändringar. År 1972 kom Barnstugeutredningens 

slutliga betänkande (SOU, 1972: 26 och 27), med synpunkter och förslag. I utredningen finns 

influenser av Piagets och Eriksons teorier. Det dröjde ytterligare tre år men år 1975 blev 

förskolan reglerad med lag och innehållet blev tydligt formulerat. Lagen öppnade dörren till 

något nytt och allmänheten blev medvetna om förskolan och dess pedagogik. (Simmons-

Christenson 1997, s209f) 

 

Ett stort steg i riktningen mot 2000-talets förskola togs år 1996 då förskolan kom att lyda under 

skolministern och skolans verksamhet. Förskola och skolbarnomsorg integrerades och man hade nått 

en ny ställning för förskolan och dess verksamhet.(Simmons-Christenson, 1997, s259f) År 1998 får 

förskolan sin första egna läroplan (Lpfö98).  

 

2.2.1 Lpfö98 i sammandrag 

Lpfö98 speglar en positiv tillit till både pedagogers och barns förmåga. Var och en som verkar inom 

förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för den gemensamma 

miljön.(Lpfö98, s3) 
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Enligt Lpfö98 är en viktig uppgift för verksamheten att grundlägga och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. I Lpfö98 (s1) poängteras människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet.  

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 

och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig 

etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

(Lpfö98, s1) 

 

Enligt Lpfö98 (s3) krävs att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten och man menar att 

vuxnas förhållningssätt påverkar barnen. 

 

I Lpfö98 stadgas att förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och 

social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Demokrati är ett ofta 

återkommande begrepp och i Lpfö98 (s7f)belyses vikten av att barnen lär sig demokratins grunder. 

 

Förskolans pedagogiska verksamhet skall stimulera och utmana barnens lärande och utveckling. 

Barnens lek och deras egna behov bör ligga till grund för verksamheten. Leken är viktigt och ses 

som utvecklande (Lpfö98). Detta synsätt är helt kan kopplas samman med Juul (2004) och hans syn 

på det kompetenta barnet. Juul (2004) menar att vuxna måste lära sig att lyssna på barnen, lita på 

barnen och låta dem inspireras till att lära sig. Detta menar Juul (2004) medverkar till att barnen 

utvecklas till egna individer som passar in i samhället. 

 

2.3 Barnsyn 
Enligt Elisabeth Nordin-Hultman (2004, s183) tar ett barn hela tiden gestalt i och genom de 

olika sammanhang och miljöer som det möter. Ett barns sätt att vara är relaterat till de 

förutsättningar och normer som olika miljöer och aktiviteter utgör. Miljö, material och aktivitet 

påverkar barnets möjligheter att skapa sin identitet. I vissa miljöer kan ett barn framstå som 

kompetent och aktivt, medan andra miljöer får barnet att framstå som passivt och 

okoncentrerat.  

 

Ett synsätt som betonar det kompetenta barnet är något som genomsyrar den svenska förskolan idag. 

Det kompetenta och kommunicerande barnet vill växa, lära och veta. Barnet kan skapa sin egen 

kunskap, ett barn med inneboende kraft. Barnet är en forskare i dess djupaste mening, någon som 

hela tiden är på jakt efter mening. Att tala om barn som förmögna och om rättigheter i stället för 
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"behov" leder inte bara till en barnsyn utan i förlängningen också till en människosyn och en syn på 

människan som samhällsmedborgare (Reggio Emilia Institutet, 2006). 

 

2.3.1 Barnet som natur 

I den svenska förskolan talar man om att man skall värna om ”barnet som natur”. Filosofin bygger 

på Rousseaus idé om Émile och barndomen som en oskuldsfull period i livet samt Fröbels teori 

om att barnet uttrycker sitt innersta i leken. Konstruktionen har barnen med sig från födseln. 

Barn skall i likhet med pojken Émile (Rousseau,1762) ges frihet att bearbeta och ge uttryck åt 

allt det som finns inuti. Denna barnsyn har genomsyrat förskoletraditionen, som i och med det 

värnat om barns fria lek och skapande (Lenz-Taguchi, 2000, s27). 

 

När man inom pedagogiken talar om att värna om ”barnet som natur” syftar begreppet på ett skydd 

och stöd åt det som finns naturligt nedlagt i barnet. ”Allt finns inuti barnet” (Lenz-Taguchi, 2000, 

s27) Frihet för lek, skapande och utlopp belyses. Man menar att barn ger uttryck för sin innersta 

personlighet genom aktiviteter.  

 

2.3.2 Barnet som kultur- och kunskapare 

Kontrasten till ”barnet som natur” är kanske bilden av ”barnet som kultur- och 

kunskapsåterskapare.” Här ses barn som ett oskrivet ark, vilket väntar på att skrivas av den vuxne 

med dennes kunskap och kultur (Lenz-Taguchi, 2000, s27). Denna bild innebär en förenkling av 

verkligheten men ger författare såväl som forskare något att ställa i relation till och att reflektera 

kring. Lenz-Taguchi (2000, s27) menar att de båda begreppen lever sida vid sida i dagens förskola.  

 

Reggio Emiliainriktningen utvecklar och behandlar också ”barnet som kultur- och kunskapare”. 

Detta innebär att barnen inte bara kan återskapa kunskap och rådande kultur utan också är deltagare 

i ett aktivt samspel med sina medmänniskor och delaktigt i skapandet av kunskap och 

gemensam kultur. Dessa barn beskriver Dahlberg och Lenz-Taguchi (i Lenz-Taguchi, 2000, 

s36) som de kompetenta barnen. Uttrycket ”det kompetenta barnet” baseras på att barnen är 

nyfikna, kreativa och har lust att lära. Barnen är en tillgång i andra barns lärande (Lenz-Taguchi, 

2000, s26f). 

 

2.4 Pedagogisk miljö 
I den svenska förskolan skapas ibland en form av barncentrering som inte var i linje med den tanke 

som följer med Reggio Emiliafilosofin. Pedagoger strävar efter att arrangera allt för att barnen skall 
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”klara av det”. De barn som sedan inte gör som pedagogerna förväntat sig ”har inte förstått”, är en 

buse eller är ”på fel humör”. Lenz-Taguchi (2000, s30-31) menar att barnen i dessa förskolor blir 

objekt för pedagogens vilja (Lenz-Taguchi, 2000, s30-31). Vidare påpekar Lenz-Taguchi (2000, 

s31) att för mycket engagemang från pedagogens sida riskerar att ta död på kreativiteten hos barnen.  

 

Barnen blir subjekt först när pedagogen utgår från barnets förmåga, dess eget handlande och 

tänkande (Lenz-Taguchi, 2000, s31). ”Ingenting kommer att vara konstant, utan allt förändras hela 

tiden” (Lenz-Taguchi, 2000, s9) När man talar om Reggio Emiliafilosofi menar Lenz-Taguchi 

(2000, s9) handlar det om ett konstruktionistiskt tänkande och synsätt. Detta innebär att pedagoger 

och barn tillsammans är delaktiga i förändringen och skapar den pedagogiska miljön. Reggio 

Emiliafilosofin är ett arbetsverktyg för fortsatt skapande och utvecklande av pedagogiken. Den 

vuxne pedagogen ses som ansvarig för att barnet blir ett aktivt och omskapande subjekt.(Lenz-

Taguchi, 2000, s12) Åberg (i Åberg och Lenz-Taguchi, 2005, s29-30) beskriver bland annat hur 

pedagogerna på förskolan där hon arbetar, frekvent omkonstruerar myshörnan. 

 

I de svenska förskolor som arbetar enligt Reggio Emiliafilosofin strävar man efter att sätta 

kunskapen i ett helhetssammanhang, teman bearbetas med alla sinnen. Om man har temat ek så tittar 

barnen på en ek, känner på den, sjunger om den, ritar ekar, planterar ekar och plockar ekollon. Allt 

barnen gör berör temat (Lenz-Taguchi, 2000, s30-31). 

 

Lenz-Taguchi (2000, s10) menar att den pedagogiska miljön är det oskiljaktiga förhållandet mellan 

såväl synlig som osynlig atmosfär. Synlig miljö är rum, tavlor, alster som barnen har tillverkat etc. 

och osynlig miljö är den inställning pedagogerna har till barnen och tvärtom. Stämningen är ett 

exempel på osynlig miljö, är den glad eller tyst och ansträngd? 

 

2.5 Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation skall vara ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på observationer och 

skapar grund för ett gemensamt reflektionsarbete samt används för att bruka en läroprocess som 

gäller barnets såväl som pedagogens arbete (Lenz-Taguchi, 2000, s12-13). Dokumentationen skall 

bidra till reflektion, diskussion, förståelse, insikt och som hjälper pedagoger att förstå samt lyssna till 

det barnen försöker förmedla (Åberg och Lenz-Taguchi, 2005). 

 

Konkret kan den pedagogiska dokumentationen utgöras av: 

� Fotografier 
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� Videofilm 

� Ljudupptagning 

� Handgjorda alster 

 

Dokumenterande av förskolans yttre miljö i form av videofilm som visar barn som utnyttjar miljön 

under en dag eller en bandupptagning av ett samtal mellan pedagog och barn under ett arbetspass 

kan ge information om det förhållningssätt och den barnsyn som finns förkroppsligad i tanke och 

handling på en förskola. Genom att dokumentera kan pedagogen gång på gång få svar på frågan: 

Var står jag nu? Detta skall hjälpa pedagogen att följa och utveckla såväl sin egen som barnets 

läroprocess.(Lenz-Taguchi, 2000, s31) 

 

En aspekt av pedagogisk dokumentation är att den hjälper pedagogerna i arbetet att stärka det 

positiva i barnen. De blir subjekt först när de är ”verkligt aktiva”.(Lenz-Taguchi, 2000, s34) Genom 

den pedagogiska dokumentationen kan barnen kommunicera sin kunskap och sina erfarenheter till 

pedagogen. Detta sker via bilder, målningar, utsagor etc. av fenomen som t.ex. tiden och eken. 

Pedagogerna använder sedan dokumentationen för att ge barnen återkoppling, detta sker t.ex. genom 

att bilder visas och diskuteras. (Lenz-Taguchi, 2000, s34) Barnen skall enligt Lenz-Taguchi (2000, 

s51f) vara med och konstruera sitt eget lärande och miljö. Att vara en medkonstruktör innebär att 

konstruktions- eller skapandeprocessen inte är solitär, barnet är en medkonstruktör av sin kunskap 

och kultur och detta sker inte enbart genom att barnet uppträder som en isolerad kunskapande 

individ. Kunskapandet sker i gemenskap med andra barn och pedagoger. 

 

2.5.1 Reflektion 

Reflektion är individens överläggning med sig själv, en eftertanke och tillbakablick. Tankarna 

vänder tillbaka till något t.ex. en tidigare erfarenhet (Egidius, 1999, s107-108). Reflektion handlar 

om att se vetande och kunskap som ett stöd för handling (Egidius, 1999, s140). 

 

Lenz-Taguchi (2000, s13) menar att den pedagogiska dokumentationen skall bygga på gemensam 

reflektion mellan barnen, pedagoger samt pedagoger och barn. Detta är ett av de främsta argumenten 

för utnyttjandet av pedagogisk dokumentation och innebär att man ser tillbaka och ägnar sin tanke åt 

något som har hänt, det kan innebära att något avspeglas eller återges.  

 

Åberg och Lenz-Taguchi (2005, s13) beskriver hur man medvetet lyssnar på andra pedagoger och 

delar erfarenheter. Åberg beskriver hur hon länge arbetade som pedagog utan att reflektera över sitt 
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pedagogiska arbete. Avsaknaden av att dela sina tankar med andra pedagoger kom att spela stor roll. 

Åberg menar att arbetet med pedagogisk dokumentation kräver gemensamma reflektioner och på så 

sätt tvingar fram en dialog. Reflektioner och dialoger skall verka som utgångspunkt för hur 

pedagoger väljer att utmana barnens tankar. Reflektioner utgör grunden för utveckling av arbetet och 

ett reflekterande förhållningssätt kräver ett arbetsredskap som pedagogisk dokumentation (Åberg 

och Lenz-Taguchi, 2005, s15 och 20). 

 

2.5.2 Observation av förskolebarn 

Rubstein Reich och Wesén (1986, s8) beskriver hur observation av barn och miljö har ett nära 

samband med utvärdering, reflektion och pedagogisk utveckling av förskoleverksamheten. 

Författarna uppmanar pedagoger och barnskötare att tänka efter och fundera på det de gör. För att 

skapa underlag till eftertanke och reflektion belyser författarna vikten av att observera barnen och 

den pedagogiska miljön. ”För att kunna utvärdera behövs informationsunderlag att utgå från” 

(Rubstein Reich och Wesén, 1986, s11) 

 

2.5.3 Verktyget och praktiken 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att utveckla såväl samspel som interaktion mellan 

pedagoger och barn samt den pedagogiska miljön. Detta kräver observationer som bygger på ett 

möte mellan individer, teori och praktik. Det ligger en svårighet i att observera och dokumentera en 

händelse med barnen (Åberg och Lenz-Taguchi, 2005, s20). Författarna menar att det svåra i 

dokumenterande är att verkligen utnyttja dokumentationen på ett sätt så att det verkligen bidrar med 

något. Pedagogen måste kunna använda dokumentationen som ett verktyg i sitt arbete.(Åberg och 

Lenz-Taguchi, 2005, s20) Ett exempel på utnyttjande belyser Åberg (i Åberg och Lenz-Taguchi, 

2005, s20) när hon beskriver hur hon och de andra pedagogerna på den förskola där hon arbetar 

observerade barnens lek i ett dockrum. Leken ändrades med de olika barnkullarna som kom och gick 

på avdelningen. Observationer av barnens utnyttjande av dockrummet resulterade i att pedagogerna 

började anpassa dockrummet efter de behov olika barnkullar visade. Om dockrummet användes som 

en djungel med lianer och klätterställningar fick den omvandlas till en sådan och om dockor, spis 

och bord efterfrågades så tog man fram dessa. När pedagogerna utvärderade och diskuterade hur 

dockrummet användes använde man fotografier och anteckningar som stöd för att skapa en återblick 

och jämföra sina åsikter. Fotografierna visade hur redskapen användes och anteckningarna kunde 

återge pedagogens uppfattning vid tillfället. 



 
 
 

 

 17/52 

3 Metod 
 

Metodavsnittet handlar om insamlande av data och varför jag har valt en viss metod.  I detta kapitel 

redogör jag för hur jag har valt att gå till väga för att uppfylla syfte och besvara de forskningsfrågor 

som formulerades i avsnittet problemformulering.  

 

Jag inleder med en allmän metoddiskussion, redogör därefter för val av metod och motiverar de val 

jag har gjort. 

 

 

3.1 Metoddiskussion  
Metod som begrepp belyser det arbetssätt på vilket en undersökning genomförs (Holme och 

Solvang, 1997, s11-13). Jag ser metoden som ett redskap för att uppnå de målsättningar jag har med 

denna studie. Val av metod och undersökningsansats påverkas dels av hur forskaren upplever 

verkligheten och dels av vad studien avser att undersöka. Olika metoder kan kombineras i ett och 

samma arbete men på olika delar.  

 

I denna studie har jag valt att undersöka hur några pedagogers ser på pedagogisk dokumentation som 

ett verktyg för att stimulera barns inflytande över sitt aktiva kunskapande i förskolan. Jag har också 

valt att studera hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen yttrar sig.  

 

I min studie har jag försökt använda mig av observationer och intervjuer för att skapa insikt i hur 

pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur pedagogisk dokumentation används 

för att ge barnen möjlighet att påverka sitt eget lärande på den utvalda förskolan. Jag har valt att låta 

några utvalda pedagoger på en förskola ge sin syn på arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Detta innebär att studien belyser pedagogernas perspektiv och jag kommer enbart 

att kunna dra slutsatser utifrån ett ”vuxet” perspektiv. Jag har inte haft möjlighet att få barnens syn på 

den pedagogiska dokumentationen, detta beror på en kombination av tidsbegränsning och okunskap 

i hur man studerar och intervjuar så små barn. Pedagogerna känner barnen, de vet hur barnen 

reagerar, har daglig och väldigt nära kontakt med barnen. En annan orsak till att jag tror att 

personalens perspektiv kan ge mig en nära nog giltig bild är att de pedagoger som ingår i studien har 

lång erfarenhet bakom sig och de har varit med och provat andra pedagogiska inriktningar innan 

man anammade Reggio Emiliafilosofin. 
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Mitt mål med undersökningen har varit att kunna dra slutsatser om hur och om pedagogerna i 

studien upplever att pedagogisk dokumentation medverkar till att barnen kan vara med och påverka 

sitt eget lärande. 

 

Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor 

upplever sin värld. Dessa forskares mål är snarare att nå insikt än att göra en statistisk analys.  

(Bell, 2000, s13)  

 

3.1.1 Urval 

I vissa delar av Sverige har förskolor mer och mer inriktat sin verksamhet mot att arbeta med 

pedagogisk dokumentation och de har Reggio Emilia filosofin som utgångspunkt. I studien 

har jag valt att närmare studera en av de förskolor i en stadsdelsförvaltning på vilken 

pedagogerna sedan flera år tillbaka använder sig av pedagogisk dokumentation (se bilaga 2). 

Jag har gjort ett så kallat strategiskt urval och förfarandet gick till så att jag först medvetet valde en 

förskola som ingått i Lenz-Taguchis forskning. Därefter ringde jag upp förskolans chef och av 

henne fick namn på fyra av förskolans pedagoger som hon ansåg lämpade att delta i en 

undersökning. 

 

3.1.2 Genomförande 

Jag inledde studien med att studera och bearbeta andrahandskällor såsom litteratur, artiklar i tidning 

och på Internet. Andrahandskällorna samt observationer, för vilka jag redogör nedan fick till grund 

för skapandet av intervjuformulär och genomförande av intervjuer. Reggio Emiliainstitutets hemsida 

använde jag för att klargöra filosofin bakom den verksamhet jag hade för avsikt att undersöka 

närmare. Jag använde också insamlade teorier för att kunna jämföra dessa med verkligheten.  

 

För att nå fram till syftet med min undersökning valde jag att genomföra ett antal observationer vilka 

låg till grund för intervjuguiden och genomförandet av de inledande enskilda intervjuerna.  

 

Observationerna pågick två timmar per dag under cirka två veckor i oktober år 2005. De två 

timmarna var jämnt fördelade på morgon och eftermiddag alltså 1 timma per pass. Jag valde att dela 

upp observationerna såhär eftersom barngrupperna och antalet pedagoger är större på morgonen än 

på eftermiddagen. Den pedagogiska verksamheten t.ex. projektarbete och sångstunden är dessutom 

förlagd till förmiddagen viket gör att jag har haft möjlighet att studera barnen under såväl 

projektarbete som under helt fria aktiviteter. Jag har använt mig av penna och papper för att studera 
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och observera barnens aktiviteter, hur pedagoger och barn interagerar samt hur miljön ser ut. 

Eftersom många barn går hem vid 15-tiden dras tempot och aktiviteterna ner under eftermiddagen. 

Det är dessutom färre pedagoger på förskolan. Denna tid har jag utnyttjat för att ta del av alster och 

annan dokumentation samtidigt som jag har haft möjlighet att se hur barnen arbetar med alster. 

 

Jag utgick från mina observationer och konstruerade en frågeguide (se bilaga 1). Fyra enskilda, 

muntliga intervjuer med fyra pedagoger som arbetar på förskolan genomfördes i 

personalrummet och de varade cirka en halv timma per person.  

 

Frågeguiden börjar med allmänna frågor runt pedagogens arbete och syn på förskolan. Min 

ambition har varit att ge den intervjuade pedagogen en möjlighet att göra egna associationer 

och skapa egna värderingar av de frågor som ställts. Detta innebär att frågeställningarna i 

frågeguiden inte innehåller några förberedda svarsalternativ. De intervjuade pedagogerna 

styrdes alltså inte av givna svarsalternativ utan de hade möjlighet att besvara frågorna utifrån 

sin egen situation (Bell, 2000, s122). Tillvägagångssättet valde jag eftersom jag har varit ute 

efter att infånga den intervjuades egna värderingar och tankar. Den intervjuteknik som jag har 

använt mig av har en relativt låg standardiseringsgrad och förutsätter relativt god kunskap i 

ämnet hos intervjuaren (mig). Frågornas ordning varierade en del eftersom jag har valt att inte 

strikt styra den intervjuade utan har låtit denne gå från en fråga till en annan utan att avbrytas. 

För att hålla koll på vilka frågor jag fått svar på under intervjuerna valde jag att anteckna 

stödord under frågorna. Under intervjuerna använde jag anteckningarna för att styra bort 

diskussioner från redan besvarade frågor.  

 

Slutligen genomförde jag gruppsamtal med pedagogerna. Gruppsamtalen genomfördes i ett av 

de rum på förskolan som används för snickeri, lera och liknande material. Samtalen varade 

under cirka fyrtio minuter. Avbrott förekom då barnen kom in för att fråga om något eller då de 

bara var nyfikna och ville titta på vad vi hade för oss. 

 

Observationerna och intervjuerna sammanställdes så snart jag hade avslutat sista intervjuomgången. 

 

Såväl observationer som intervjuer har planerats och genomförts enbart av författaren (mig) 

och endast på förskolan som ingår i undersökningen. Pedagogerna namnges inte. 
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3.1.3 Observation 

Som en förberedelse och för att få bakgrundsmaterial inför frågeformuleringar till intervjuerna såväl 

som inför bearbetandet av intervjuerna genomförde jag ett antal observationer av arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen på förskolan. Avsikten var således att jag skulle skapa mig en bild av 

vad pedagogisk dokumentation är samt se hur den gestaltades vid en förskola.  

 

Holme och Solvang (1997, s110) skriver att observation ställer stora krav på forskaren eftersom 

denne i observerandet skall se, höra och fråga. Jag har befunnit mig på förskolan, jag har på ett 

systematiskt sätt iakttagit pedagogerna under det att de har arbetat med barnen och dokumenterat 

barnens aktiviteter. Vidare har jag studerat de alster som sparats och lyssnat på dialoger mellan 

pedagoger och barn samt mellan pedagoger.  

 

Under mina observationer har jag fört anteckningar, ritat systemkartor och fotograferat. 

Anteckningarna har varit t.ex. korta noter om att ”pedagoger böjer sig ner för att se barnen i ögonen 

när de pratar med barnen” eller ”barnen tittar på fotografierna och samtalar runt dessa”. Kartorna har 

bestått i att skolgården har delats in i sektioner, barnen har ritats in och deras rörelser och aktivitet 

har registrerats med hjälp av pilar. Jag har inte gjort något liknande inomhus, där har enbart 

fotografier och anteckningar legat till grund för resultatet. 

 

3.1.4 Intervjuer  

Enligt Kvale (1997 s 13) kan forskningsintervjun betraktas som en samtalsteknik där skillnad 

mellan ett vardagligt samtal och intervjun är att intervjun styrs av den professionelle 

intervjuaren. Jag valde att göra individuella semistrukturerade intervjuer med pedagogerna. 

Dessa kompletterades med ett par ostrukturerade gruppintervjuer. 

 

Under de enskilda intervjuerna använde jag mig av både MP3-spelare och anteckningar för att 

fånga det pedagogerna sa. Mina anteckningar under samtalen bestod av stödord. För att jag 

skulle kunna citera och tolka pedagogernas svar nedtecknades det inspelade materialet i sin 

helhet. De nedskrivna intervjuerna resulterade i ett antal sidor skrivet material som jag använde 

som underlag i denna uppsats. Under mitt arbete med att skriva ner intervjuerna och använda 

dem i uppsatsen kände jag att jag behövde ytterligare information. Ett antal ostrukturerade 

gruppsamtal genomfördes därför. Under dessa fungerade det inte att använda MP3-spelare, det 

blev allt för svårt att fånga vad som sades, sus, skrik och andra omgivande oljud gjorde sig 
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hörda under ett försök. Jag valde därför att anteckna under gruppsamtalen med de fyra 

pedagogerna.  

 

Genom det enskilda samtalet fick jag ta del av beskrivningar som jag kanske inte hade fått ta 

del av i gruppsamtal och i gruppsamtalet framkom sådant som kanske hade missats i det 

enskilda samtalet. Under gruppsamtalen fick jag möjlighet att fördjupa och förtydliga mina 

frågor samt ta del av diskussioner som uppstod mellan pedagogerna när de uppfattade mina 

frågor på skilda sätt eller helt enkelt hade olika åsikter om hur arbetet sköttes på bästa sätt. 

 

Samtliga pedagoger på förskolan accepterade att jag spelade in samtalen och att jag antecknade 

under tiden vi samtalade. En av de fördelar jag vill belysa då jag använder en MP3-spelare är 

att jag som intervjuare har haft möjlighet att gå tillbaka till den inspelade intervjun och kunnat 

få mina anteckningar förtydligade. Jag har använt mig av inspelningarna när jag har 

sammanställt de olika svaren i arbetet. Ytterligare en fördel med att spela in intervjuerna är att 

jag inte riskerar att missa viktig information till följd av ouppmärksamhet. Jag är medveten om 

att MP3-spelare kan verka hämmande för en pedagog t.ex. då det uppstår tysta ögonblick, 

hostningar och annat kan kännas konstigt. En annan risk med att använda MP3-spelare är att 

intervjuerna kan bli stela och formella om den intervjuade inte är van att bli inspelad.  De 

pedagoger som har medverkat i denna intervju är vana vid dokumentation av det slag jag har 

använt och där de själva medverkar. Detta tror jag underlättade användandet för både dem och 

mig. 

 

Fördelen med att föra kortare anteckningar under intervjun är att jag med lätthet har kunnat gå 

tillbaka utvalda delar vid sammanställningen. Anteckningarna verkar som uppbackning vilka 

jag kunde ha utnyttjat om det inspelade materialet förstörts eller påverkats av störande 

bakgrundsljud etc. Nackdelar med detta arbetssätt är att det kan verka störande på 

konversationen, jag kan t.ex. inte hålla ögonkontakt med pedagogen på samma sätt som när jag 

spelar in intervjun. En annan nackdel med att anteckna under intervjun är att jag fördröjer mina 

svar och följdfrågor vilket har gjort intervjun ”hackig”. 

 

3.2 Ansats till analys och resultat 
Det intervjumaterial som intervjuerna har resulterat i kallas rådata. Dessa har med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar bearbetats i fem steg.  
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� Jag har lyssnat till de inspelade intervjuerna och så ordagrant som möjligt skrivit ner de svar 

pedagogerna har givit på mina frågor. 

� Jag har studerat mina anteckningar och fotografier från observationstillfällena samt försökt 

framkalla bilder för att visualisera intervjusvaren. 

� Jag har sammanfört och sammanfattat intervjusvaren. 

� De olika frågorna och svaren har kategoriserats. 

� Resultatredovisningen görs med utgångspunkt i ett antal underrubriker  

 
 

3.3 Trovärdighet och etik 
Resultatet i denna studie bygger på de observationer som genomfördes under hösten år 2005 

samt de intervjuer som tillkom genom interaktionen mellan mig och pedagogerna på en 

förskola där man har valt att arbeta med pedagogisk dokumentation. Detta innebär att såväl 

empirin som resultat har påverkats av mina värderingar och erfarenheter. Vidare innebär detta 

att en återupprepning av undersökningen kanske inte ger samma resultat. Därför måste jag som 

forskare vara oerhört observant och noggrann då jag återger det som sagts och inte försöker 

vinkla pedagogers värderingar så att de passar mina värderingar.  

 

Pedagogerna i min undersökning är anonyma eftersom jag inte anser att deras namn tillför min 

undersökning något ytterligare då det gäller dess kvalitet. 

 

3.4   Giltighet och tillförlitlighet 
Inom den moderna samhällsvetenskapen har begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

fått en position som en vetenskapligt helig treenighet. Begreppen kopplas samman med uppnådda 

och ofta icke mätbara forskningsresultat inom samhällsvetenskapligt inriktad forskning där absoluta 

sanningar inte är målet utan förställningen om försvarbara kunskapsanspråk belyses (Kvale, 1997, 

s207f). Giltighet och tillförlitlighet diskuteras t.ex. när den kvalitativt inriktade forskaren under 

intervjuer och redovisning av dessa påvisar dålig kunskap i intervjuteknik eller ställer ledande frågor 

och formar svaren (Kvale, 1997, s209). Författaren belyser också att giltiga och tillförlitliga 

argument är en del av det vardagliga samspelet.  

Giltigheten i denna studie har sin grund i att empirin insamlats utifrån syftet och den teoretiska 

referensramen. Tillförlitligheten i studien betonas i valet av pedagoger, vilka har god kännedom 

om både förskolan och metoden då de har arbetat där i många år. I denna studie kan man 

dessutom anta att tillförlitligheten ökar när förskola och pedagoger inte redovisas med namn. 
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Pedagogerna har haft möjligheten att tala fritt om hur de uppfattar fenomenet och 

verksamheten, utan att värdera sina ord av rädsla för hur det skulle kunna uppfattas av t.ex. 

nära chefer och föräldrar till barn på förskolan. 

 

Genom att presentera de nedskrivna samtalen och mina tolkningar för pedagogerna har jag 

skapat en bättre grund för tillförlitlighet. Jag kan dock ha misstolkat insamlad data eller oavsiktligt 

vinklat pedagogernas svar. Den subjektivitet som kan ligga till grund för tolkning och vinkling 

kommer att belysas i kapitel 5. 

 

3.5   Källkritik 
Jag har medvetet valt att använda Lenz-Taguchi (2000) som utgångspunkt för mitt arbete. Anledning 

till valet är att hennes arbete täcker in såväl den pedagogiska dokumentationen som kopplar den till 

Reggio Emiliafilosofin. Att ha en forskares, syn som utgångspunkt kan ge en ensidig bild av 

verkligheten. Jag menar dock att då Lenz-Taguchi är en av få svenska forskare som beskrivit och 

studerat hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation ger hennes arbete en god grund för 

denna studie.  

 

Utnyttjandet av Internet kan verka okritiskt men som forskare försöker jag naturligtvis förhålla mig 

kritisk till den information som ges på de olika sidor jag besöker och hämtar data från. Jag lägger 

vikt vid vilka hemsidor jag besöker och använder vid framställning och har därför använt t.ex. 

Reggio Emilia Institutets egen hemsida för att verifiera och få en bakgrund till filosofin. Jag har 

utnyttjat debattsidor för att skapa en bild av synen på filosofin och jag har använt mig av Internet för 

att nå dokument som Lpfö98 och olika åsikter om detta dokument. 

 

3.6 Alternativa angreppssätt 
Pedagogisk dokumentation som t.ex. fotografier och gipsavgjutningar anses bidra till att barnet 

reflekterar. Detta resulterar i att den hjälper pedagoger att skapa en miljö utifrån barnens 

förutsättningar vilket skall skapa ytterligare utrymme för reflektion och ny inlärning.  

 

Då området ter sig väl dokumenterat och studerat skulle jag kunnat genomfört en 

litteraturgenomgång och dra slutsatser av dessa. Jag kunde även ha valt att utföra en 

fenomenografisk eller en fenomenologisk fältstudie. Dessa ansatser är ju fältstudier som skulle under 

en längre tid kräva min ständiga närvaro vid förskolan. 
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En sista möjlighet var att utföra en positivistisk studie, denna skulle ha krävt ett större urval och en 

annan datainsamlingsmetod än den valda metoden. Jag skulle troligtvis kunna dra fler slutsatser av 

generaliserande karaktär. Denna studie är ju dock inte generaliserande, jag önskar gå djupare in i det 

studerade objektet/de åsikter de pedagoger som arbetar på den utvalda skolan.  
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4 Resultatredovisning 
 

 

Nu är det dags att redovisa data som ska hjälpa mig att uppfylla syftet och svara på 

forskningsfrågorna. Jag redovisar resultatet från intervjuerna som genomförts på förskolan. 

 

 

4.1 Koppling till syfte och forskningsfrågor 
I denna studie belyser jag hur några pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation  

samt hur arbetet med pedagogisk dokumentation yttrar sig. 

 

För att besvara mina forskningsfrågor och uppfylla mitt syfte har jag besökt en förskola och jag har 

intervjuat fyra av de pedagoger som arbetar med barnen. Intervjuerna har baserats på tre 

forskningsfrågor: 

• När använder pedagogerna pedagogisk dokumentationen och hur görs dokumentationen?  

• Hur beskriver pedagogerna barnens reflektioner över den pedagogiska dokumentationen? 

• Hur beskriver pedagogerna att förskolemiljön påverkas av pedagogisk dokumentation? 

 
 

4.2 Redovisning av intervjuerna 
I redovisningen av intervjuerna har jag som ovan nämnts valt att utgå ifrån mina forskningsfrågor 

och jag har använt mig av tre underrubriker för analys och redovisning. På förskolan arbetar 

pedagogerna utifrån Reggio Emiliafilosofin som handlar om barnsyn, förhållningssätt, 

kunskapssyn och miljö. Pedagogerna är eniga om att deras arbete är till för barnen, 

utvecklingen och det kompetenta barnet belyses.  
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4.2.1 När använder pedagogerna pedagogisk dokumentation och hur görs 

dokumentationen? 

 

Pedagogerna dokumenterar: 

Pedagogisk dokumentation är enligt pedagogerna att anse som ett verktyg då det visualiserar, ger 

underlag för reflektion, berättar och underlättar för barnen då de kommunicerar. Både medveten 

kommunikation och omedveten kommunikation underlättas enligt pedagogerna. De menar att 

såväl negativa som positiva inställningar tydliggörs eftersom barnen hela tiden observeras och 

några av pedagogerna i studien menar att de egentligen dokumenterar barnen och deras aktiviteter 

hela tiden. 

 

Dokumenterandet sker hela tiden. 

 

Jag följer ett eller fler barn och jag försöker lyssna på vad de säger samt betrakta och SE det de 

gör. 

 

Andra menar att dokumenterandet och hur det görs är beroende av aktivitet och tidpunkt. 

 

Situationen avgör. Fotografier fungerar nästan alltid. 

 

Vad pedagogerna dokumenterar och hur de väljer att dokumentera skiljer sig något mellan de 

fyra som jag intervjuade men det vanligaste är att de fotograferar barnen under deras aktivitet 

och att pedagogerna då använder en digital kamera. 

 

Jag skriver inte lika mycket som tidigare. Inte heller hänger jag lika mycket på väggarna 

som jag gjorde för cirka fem år sedan. Fotografier och barnens alster får tala mer än det 

skrivna ordet. 

 

Hur pedagogerna dokumenterar och arbetar med den pedagogiska dokumentationen utvecklas 

hela tiden. Under intervjuerna kom det fram att de ofta tittar tillbaka på äldre pedagogisk 

dokumentation för att jämföra med hur de arbetar idag. Pedagogerna menar att de reflekterar 

över hur de observerade och hur de kan utveckla observationerna. De försöker hitta nya 

metoder för att observera barnen och deras aktiviteter. 

 

Vi studerar varandras alster och foton och låter oss inspireras. 
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Under intervjuerna framkom det att arbetslag existerar men att dessa inte utesluter de individuella 

valen av hur, när och var dokumentationen skall ske. Arbetslagen verkar stödjande och det är 

framförallt de pedagoger som inte bär med sig lång erfarenhet av att arbeta med pedagogisk 

dokumentation som använder sig av arbetslaget i sitt arbete med att dokumentera.  

 

Vi diskuterar i arbetslag vad vi skall dokumentera och delar upp arbetet. 

 

Vi är ett arbetslag som arbetar med detta och vi beslutar tillsammans. Underlag för 

det vi använder är portfoliopärmar. 

 

Mitt arbete skulle te sig ”platt” och ointressant. 

 

Pedagogerna använder den pedagogiska dokumentationen: 

Alla pedagoger som har intervjuats menar att den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg som 

bidrar till utvecklingen, underlättar arbetet och medverkar till att visualisera framsteg för såväl 

pedagoger som barn. Pedagogerna belyser att pedagogisk dokumentation bidrar till att varje barn 

verkligen får komma fram i ljuset och synas. 

 

Väldigt positivt, då vi varje dag fångar spontana situationer och dokumenterar. 

Man ser varje barn. 

 

Jag ser och hör vad barnen gör. Jag tar hjälp av skrivblock och kamera och genom 

att skriva och fotografera kan jag reflektera och analysera arbetet. 

Att processen blir tydlig för både barn och pedagoger. Projektet får en meningsfull 

roll hos barn och pedagoger. 

 

Pedagogerna säger också att den pedagogiska dokumentationen är viktigt både för barnens och 

pedagogernas möjligheter till reflektion och fördjupning. 

 

Tillsammans med de andra pedagogerna reflekterar jag över det jag har gjort, 

material, ger tillbakablickar och planerar framåt. 

 

Vi pedagoger påminns om det vi är här för, varje dag och vi kan sätta oss 

tillsammans med barnen och titta på det som dokumenterats. 
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Reflektioner under läroprocessens gång skulle inte ha varit så tydliga och pedagogerna påpekar 

att både det synliga lärandet2 och det lärandet som inte är lika uppenbart3 skulle blekna 

eftersom de inte skulle kunna sammanställa och få syn på lärandet. Detta innebär att pedagoger 

kan vara uppmärksamma på var i läroprocessen och var i utvecklingen barnen befinner sig samt 

bemöta barnen på ett sätt som inte hade varit möjligt utan den pedagogiska dokumentationen. 

 

Under intervjuerna blir det tydligt hur pedagogerna använder pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg för att skapa underlag till både egen reflektion samt barnens möjligheter till reflektion och 

utveckling. 

 

Under intervjuerna framkommer det att pedagogerna använder den pedagogiska dokumentationen 

då de planerar verksamheten. De utgår från barnens reaktioner och aktiviteter när de planerar t.ex. 

utflyktsmål, projektarbeten och sångstunder. 

 

Barnens kommentarer på t.ex. fotografier eller det de har sagt under en aktivitet 

tillsammans med målningar och andra skapelser samt hur de beter sig på 

fotografierna ligger till grund för APT4. 

 
 

4.2.2 Hur beskriver pedagogerna barnens reflektioner över den pedagogiska 

dokumentationen? 

 

Pedagogerna i studien belyser barnens aktivitet, viljan att lära samt deras förmåga att observera och 

reflektera. Barnen beskrivs som kompetenta, villiga och ivriga att lära.  

 

Under intervjuerna talar pedagogerna om barnens önskan och strävan efter att lära nytt och få detta 

bekräftat. Alla pedagoger är eniga om att barnens drivkraft att lära är enorm, barnen behöver 

bekräftelse och barn älskar att lära. Pedagogerna skall uppmuntra barnen varje dag i spontana 

situationer och bidra till att det är roligt för barnen att fortsätta lära. 

 

                                                      
2 det lärande som barnen och pedagogerna kan se och känna 
 
3 framsteg eller insikt som barnen och pedagogerna inte annars reflekterar över 
 
4 Planeringsmöte på förskolan. 
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Pedagogerna menar att barnen lär sig nya saker varje dag bland annat genom att härma 

varandra, härma fotografier, teckningar etc. Barnen inspirerar och inspireras av varandra. 

De upptäcker och utforskar sin omgivning. Viktigt är att barnen lär sig tillsammans med 

andra. 

 

När man har samling och upprepar en räkneramsa varje dag i en vecka så lär sig 

barnen den. Barnen lär sig vänta på sin tur! 

 

I barnets berättande kan de återanvända det som är konkret för dem t.ex. när vi talar 

om och lär oss om växande så har vi studerat eken. Vi har varit ute och tittat, känt på 

och klättrat i ekar. Vi har plockat ekollon som vi har planterat och sedan har barnen 

fått följa utvecklingen från ekollon till planta (ett litet träd). 

 

 T.ex. när man har arbetat med mönster och former i projekt och barnen själva 

upptäcker dessa och andra former omkring sig, inne, utomhus och i naturen. 

 
De blir glada och de visar med hela sitt uttryckssätt att de har erövrat ny kunskap. 

 

Att barnen verkligen får se sitt eget lärande. Barnen bygger upp sitt självförtroende 

och ”JAG KAN”. 

 

När barnen t.ex. ser en bild på något de gjort, något de kan men kanske inte kunde 

innan kan det ofta förklara med ord vad som har hänt. Barnen lär sig nya begrepp, 

får idéer, lär sig återberätta vilket är viktigt för språkutvecklingen. Barnen ser 

samband på ett sätt som de inte gör om de inte har något konkret framför sig. De 

finner nya lösningar och de känner sig sedda av oss pedagoger. Bildserier är ett sätt 

att förtydliga. ”SÅ HÄR GJORDE JAG”! 

 

Vidare menar pedagogerna att pedagogisk dokumentation visualiserar läroprocessen och skapar 

grund för ytterligare inspiration. Barnen ser det de gör, de ser det de skapar och kan följa både 

sin egen och sina kamraters utveckling. 

 

Insyn i läroprocessen så att barnen får ett sammanhang i det de gör. De vuxna 

behöver dokumentationen för att kunna reflektera, diskutera och hjälpa barnen 

vidare i deras lärande. 

 

De får en möjlighet att se sin utveckling konkret. 
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Den hjälper barnen att se processen och sambanden i de projekt vi har. Samband 

mellan tre frågeställningar tydliggörs: 

Vad har vi gjort? 

Var står vi nu?  

Hur går vi vidare? 

 

Barnen hjälper varandra och låter sig inspireras av t.ex. hur kompisen gjorde men 

reflekterar också över hur det själv gick tillväga. 

 

Barnen kan ställa sig frågan: 

Vad vill jag göra nu? Valet kan göras på morgonmöte genom nya begrepp eller som 

en fördjupning. 

 

Genom att titta och studera den pedagogiska dokumentationen kan barnen låta sig 

inspireras, de kan stödja varandra och respektera varandra. 

 

Man skapar en nyfikenhet hos barnen och den ligger till grund för viljan och lusten 

att gå vidare. 

 

För att bli inspirerade, se, följa och skapa den kommande processen för att lära 

mera. 

 

Pedagogerna belyser den konkreta återkoppling de får från barnen. 

 

Stoltheten i ”TITTA JAG KAN”. Ett exempel är ett foto på Ebba 1 år när hon precis 

har börjat på förskolan. Då åt hon med händerna och med hela ansiktet, ett nytaget 

foto på Ebba visar att hon nu äter med bestick… 

 

De är nyfikna på varandras arbeten och tankar. De tar del av och respekterar 

varandras olikheter. Ju mer inspirerande miljön är och de kan ta del av sitt arbete 

desto större skaparglädje och arbetsglädje hos barnen. 

 

De upptäcker nya saker när de får möjlighet att använda t.ex. overhead för att 

studera och diskutera fotografier och de ser att ljuset i overheaden består av en 

massa färger. De gör skuggor och upptäcker det intressanta med ljus och mörkt. De 

ifrågasätter och experimenterar, detta inspirerade oss pedagoger till att starta 

ljusprojekt. 
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4.2.3 Hur beskriver pedagogerna att förskolemiljön påverkas av den pedagogiska 

dokumentationen? 

 

En av de intervjuade pedagogerna menade att den pedagogiska dokumentationen har bidragit till 

att hon har blivit mer uppmärksam och hon menar att detta påverkar den pedagogiska miljön. Hon 

belyser t.ex. att stämningen på förskolan har blivit mer positiv. 

 

Man har konkret material att arbeta med och reflektera över. Man får hjälp att bli 

mer uppmärksam och tydlig gentemot både barnen och andra pedagoger. Idéer ter 

sig mer genomtänkta. 

 

Aktivitetens betydelse understryks och pedagogerna i studien menar att barnen uppfattar det 

positiva i att omges av fotografier och alster.  

 

På morgonsamlingen brukar vi ha samlat ihop fotografier från dagen innan som vi 

kopierat på overheadpapper, vi visar fotografierna och barnen kan kommentera 

arbetet. Vi sätter även upp bildserier i tamburen. Dessa bildserier visar när barnen 

utför arbetsmoment och barnen kan studera och kommentera dem för alla som rör 

sig i tamburen t.ex. kompisar och föräldrar. 

 

Pedagogerna menar att den pedagogiska dokumentationen har påverkat den dagliga miljön 

positivt, verktyget hjälper dem att se och förstå barnens förmåga. Vidare menar pedagogerna 

att miljön har blivit mer inspirerande och anpassad till barnens behov. 

 

Ja, man lägger märke till barnens lärande på ett sätt som jag inte tidigare gjorde. 

 

Inspiration är viktig. Man kan ta del av varandras tankar på ett sätt som inte var 

möjligt innan vi använde oss av pedagogisk dokumentation. 

 

Lärandet blir synligt för barnen. De får vara med och se, ta del av sin egen 

utveckling tillsammans med andra. Barnens inspiration, nyfikenhet och vilja innebär 

att de kan vara med och utveckla projekt i sin riktning. De påverkar arbetet. 

 

I Lpfö98 (s3) stadgas att barn påverkas av vuxnas inställning. Ovan kan man se att 

pedagogernas syn på pedagogisk dokumentation kan ha påverkat barnen t.ex. har såväl 

pedagogerna som barnen en positiv inställning till den pedagogiska dokumentationen. 
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4.3 Sammanfattning av intervjuer  
Under sammanställningen av de genomförda intervjuerna visade det sig att alla pedagoger på 

förskolan ser fördelar i pedagogisk dokumentation, den grund som skapas för reflektioner och nya 

observationer. Pedagogerna talar mycket om just reflektion och observation. Deras svar kan härledas 

till teorier runt Reggio Emiliafilosofin där man ju belyser barnens delaktighet och menar att barnen 

är ett subjekt med egen vilja att lära och ta ansvar. I svaret kan man också finna spår av det Lpfö98 

stadgar och som gäller hur barnet skall vara aktivt och lära sig bli en ansvarskännande samt socialt 

handlingsberedd individ. Pedagogerna belyser också genomgående det Juul (2004) betraktar som ett 

kompetent barn. Juul (2004) menar att detta är barn som vill lära och som påvisar ansvarskänsla. 

  

Pedagogerna belyser fotograferandet och antecknandet som en viktig del i dokumenterandet. Hur 

den enskilde pedagogen väljer att dokumentera arbetet varierar mellan de olika pedagogerna, någon 

antecknar mycket och någon väljer hellre att dokumentera med hjälp av kamera. En av pedagogerna 

poängterade att alla barnens alster ses som unika konstverk vilka ställs ut på olika ställen i förskolans 

lokaler. Pedagogerna i studien är också eniga om att den pedagogiska dokumentationen hjälper dem 

att se och uppmärksamma varje barn. 

 

En av de intervjuade pedagogerna belyser mer än de andra att hon befinner sig tillsammans med 

barnen och är deras medforskare. Hon sätter sig t.ex. på knä och justerar sin längd så att hon ser 

barnen och kan kommunicera med dem på deras villkor. Samma pedagog tycker att hon kan läsa 

barnens egna alster och lägger stor vikt vid fotografier som hon kanske menar säger mer än ”tusen 

ord”. En annan pedagog ser barnen på ett väldigt tydligt sätt, hon lägger detaljer på minnet, kan 

återge situationer och dialoger på ett sätt som visar att hon försöker både se barnen och lyssna på 

barnen.  

 

Pedagogerna berättar om och visar hur de har förändrat miljön på förskolan allteftersom de har 

upptäckt att nya behov har uppstått och andra behov inte längre känns som de finns. De har bland 

annat inrett en så kallad lerhörna dit barnen själva kan gå och leka/arbeta med lera när de känner att 

de vill. En sandlåda har placerats i ett annars ganska outnyttjat men centralt rum som såväl barn som 

pedagoger tidigare egentligen bara använde som genomgångsrum men som pedagogerna upptäckte 

att barnen tyckte om att vistas i, kanske på grund av att det ligger centralt och är öppet åt alla håll.  
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Under den tid studien har pågått har jag upptäckt att miljön på förskolan hela tiden genomgår 

förändring och att pedagogerna provar olika utformningar, upplägg, aktiviteter och material. 

 

Lunchserveringen har förändrats barnstolar har kastats ut och pedagogerna kapat benen på de höga 

matborden. Låga stolar har satts in och barnen har inte längre fasta placeringar med sina fotografier 

och namn, nu väljer barnen själva var de skall sitta. Dockhörnan har flyttats ut till köket och i 

dockrummet har ett arbetsrum inretts. Detta då barnen inte höll sig inne i dockrummet med 

dockleken utan alltid befann sig i köket med personalen. Utomhus har förskolan satsat på 

arbetsdagar då föräldrar engageras. Trädgården fixas, kojor byggs, konstverk påbörjas t.ex. Nimis. 

Barnen får sedan fortsätta konstruktionen av sina konstverk i oändlighet. Det är konstverk som aldrig 

skall slutföras. Pedagogerna har ritat en hage så att barnen kan hoppa hage eftersom en sådan 

efterfrågades av barnen. Speglar (som inte kan slås sönder) har satts upp på en förrådsvägg och man 

har byggt en eldstad där barnen kan låtsas grilla korv. 

 

Barnen har fått sina fotografier som eget märke istället för som tidigare en sak t.ex. en glass. Detta då 

barnen lättare kunde förstå att hyllan, lådan eller kroken märkt med deras eget fotografi faktiskt 

tillhör dem. 
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5 Diskussion 
 

Detta kapitel tar sin utgångspunkt i Litteraturgenomgång och Resultatredovisning.  Jag knyter 

samman dessa båda kapitel och tillför mina egna kommentarer. Fokus ligger i att besvara de frågor 

som ställdes i problemformuleringen. 

 

5.1 Arbeta med pedagogisk dokumentation  
Jag har studerat pedagogisk dokumentation ifrån pedagogernas perspektiv. De pedagoger som har 

deltagit i min studie har alla en nära relation till barnen, de ser positivt på den pedagogiska 

dokumentationen och på hur denna hjälper dem i deras arbete med barnen.  

 

5.1.1  Den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg 

Åberg och Lenz-Taguchi (2005, s20) menar att pedagoger som arbetar med pedagogisk 

dokumentation bör använda verktyget på ett medvetet och strukturerat sätt så att barnen verkligen 

syns samt medverkar till ett bättre samspel. Alla pedagoger som har intervjuats menar att det 

genom den visualisering som sker, är ett verktyg som bidrar till utvecklingen, underlättar arbetet 

och medverkar till att synliggöra framsteg för såväl pedagoger som barn. Jag ser att den 

pedagogiska dokumentationen används av både pedagoger och barn. Den används t.ex. för att 

instruera barnen när de skall genomföra något projekt. Bilderna och fotografierna gör att 

pedagogens ord blir lättare att förstå. Barnen använder också den pedagogiska dokumentationen 

sinsemellan när de diskuterar saker som har hänt eller skall hända. Barnen kan också ta hjälp av 

den pedagogiska dokumentationen för att förtydliga något de vill säga eller visa pedagogerna. 

Pedagogisk dokumentation kan ge information om det förhållningssätt och den barnsyn som finns 

förkroppsligad i tanke och handling på en förskola (Lenz-Taguchi, 2000, s31). Vad pedagogerna 

dokumenterar och hur de väljer att dokumentera skiljer sig något mellan de fyra som jag 

intervjuade men det vanligaste är att pedagogerna fotograferar barnen under deras aktivitet och 

att de då använder en digital kamera. Den digitala kamerans utveckling har troligtvis bidragit 

till att denna typ av dokumenterande har blivit mer populärt. Det är enkelt och pedagogerna kan 

dokumentera mycket för att sedan sålla och spara det de känner tillför något nytt eller breddar 

samt fördjupar innehållet i arbetet. Antecknandet som också är väl utnyttjat bland de 

intervjuade pedagogerna tar mer tid i anspråk och kräver mer uppmärksamhet då pedagogen 
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måste kunna skriva samtidigt som denna aktivt lyssnar och ser. Pedagogerna i denna studie för 

olika sorters anteckningar: 

• De skriver ner hela dialoger både barnen emellan och sig själva och barnen emellan.   

• Antecknar stödord främst då pedagogerna observerar lek och aktiviteter där de inte 

själva deltar. 

• ”Mindmapping” ofta för att kartlägga barnens rörelser samt hur och vad de leker eller 

gör. 

 

Pedagogerna sätter också upp teckningar, lerfigurer, snickerialster och kreationer som skapats 

ute på förskolans gård. Dessa kan bestå av grenar, löv, ekollon etc. Nästan allt barnen tillverkar 

ställs ut, vissa alster inomhus och andra alster utomhus. 

 

I studien belyses att den pedagogiska dokumentationen är viktigt både för barnens och 

pedagogernas möjligheter till reflektion och fördjupning. Enligt Elisabeth Nordin-Hultman 

(2004, s183) tar ett barn hela tiden gestalt i och genom de olika sammanhang och miljöer som 

det möter. Observationer av barnen, hur de beter sig i olika miljöer och deras aktiviteter har fått 

en ny betydelse. Den dagliga miljön kan på ett konkret sätt kopplas till barnens utveckling. 

Pedagogerna i studien kan se vad som händer, varför något händer och hur något händer. Den 

pedagogiska dokumentationen visualiserar vad barnen har åstadkommit och lägger grund för 

vidare utveckling. Detta tror jag beror på att dokumentationen hjälper pedagogerna att tolka 

barnen och miljön. Jag menar t.ex. att en serie fotografier som visar hur barnen använder 

dockvagnar till skottkärror och dockorna till bollar ger pedagogerna bekräftelse på att de inte 

behöver dockrummet och att detta kan utnyttjas till något annat.  

 

Pedagogerna menar att de hela tiden funderar över sitt dokumenterande och de försöker hitta 

nya metoder för att observera och dokumentera barnen och deras aktiviteter. Här kommer 

mycket an på den individuella pedagogen men vikten av utveckling belyses. Jag tror att 

dokumentationen får både pedagoger och barn att synas. Det arbete pedagogerna lägger ner på 

barnen speglas till viss del i den pedagogiska dokumentationen. De påpekar själva att 

reflektioner under läroprocessens gång inte skulle ha varit så tydliga, de belyser sitt eget 

lärande och menar att detta skulle blekna eftersom de inte skulle kunna sammanställa och få 

syn på sitt lärande utan den pedagogiska dokumentationen. Risken som man kan ana här är att 

barnens läroprocess kan komma att blekna om pedagogerna får för starkt fokus på sin egen 
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utveckling. Det positiva med dokumentationen är att barnens synliga entusiasm ligger till grund 

för vidare utveckling av det som frambringat entusiasmen. Detta innebär att barnen genom att 

få sin entusiasm förtydligad och förstärkt faktiskt kan påverka sitt eget lärande. 

 
 

5.1.2 Pedagogernas syn på barnens aktivitet och reflektion 

Pramling m.fl.(1993, s12) menar att barn måste vara aktiva i sitt eget lärande och Lenz-Taguchi 

(2000, s34) menar att barnen blir subjekt först när de är ”verkligt aktiva”. Lenz-Taguchi (2000, s27) 

belyser hur de båda begreppen ”barnet som natur” och ”barnet som kulturåterskapare” lever sida vid 

sida och hon menar att dagens förskola ger utrymme för det som finns inuti barnen samtidigt som 

hon skriver att barnen ses som oskrivna ark, vilka skall fyllas i av vuxna. Pedagogerna belyser hur 

de vill få barnen att synas och hur de använder den pedagogiska dokumentationen för att uppfatta 

barnens inställning till olika aktiviteter, material och miljöer.  

 

I studien talar pedagogerna om barnens önskan och strävan efter att lära nytt och få detta bekräftat.  

Jag uppfattar att barnen går vidare när de får beröm och när de ser att deras teckningar har hängts 

upp på väggen. De känner en stolthet i att få sina alster visade på väggen eller någon annanstans.  

 

Pedagogerna menar också att aktiviteten och reflekterande tar sig uttryck genom att barnen härmar. 

De härmar pedagoger, andra barn och bilder. Min bild är att härmandet underlättas med hjälp 

av den pedagogiska dokumentationen. Barnen kan följa bilder eller se och känna på andra 

alster. Videofilmer av barnen under aktivitet uppmuntrade under mitt besök, barnen till att 

härma sånger och rörelser. 

 

Den pedagogiska dokumentationen belyser hur barnen upplever olika aktiviteter och miljöer. 

Det syns om något är roligt, intressant, tråkigt eller kanske ledsamt. Dessa sinnestämningar kan 

naturligtvis variera från dag till dag men det frekventa dokumenterandet tar rätt utnyttjad 

hänsyn till sådana variationer, vilket pedagogerna belyser. 

 

 
5.1.3 Den pedagogiska dokumentationens påverkan på den dagliga miljön 

Pedagogerna motiveras till observation genom att dokumentera. Jag ser att dokumentationen i 

sig påverkar den dagliga miljön genom att den hänger på väggarna, förskolans gård är fylld av 

små skapelser och nya tillkommer varje dag. Den pedagogiska dokumentationen hjälper 

pedagogerna att se och tolka barnens aktiviteter. Den underlättar barnens förståelse och de 
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skapar genom såväl munterhet som stolthet. Barn och pedagoger skrattar och diskuterar 

dokumentationen. Jag har under min studie faktiskt inte mött något barn som inte vill visa upp 

sitt eget skapande. 

 

Den pedagogiska dokumentationen skall ju säga något, den får inte bara bli bilder som hänger 

där och inte uppmärksammas då har den inte någon effekt och bidrar inte till något. På den 

studerade förskolan bidrar den pedagogiska dokumentationen till att den fysiska miljön 

förändras och den bidrar till att barnens kunskaper får komma fram i ljuset. 

 

5.2 En positiv bild  
Under intervjuerna kom det fram att pedagogerna på förskolan känner att pedagogisk dokumentation 

är ett verktyg som underlättar deras arbete med att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogisk dokumentation bidrar till att förbättra interaktionen mellan barnen och pedagogerna. Till 

grund för den pedagogiska dokumentationen ligger pedagogernas observationer och deltagande i 

barnens aktiviteter. Pedagogisk dokumentation bildar i sin tur grunden för reflektion och vidare 

observation. Pedagogerna i studien menar att denna utveckling tidigare inte var möjlig. Åberg (i 

Åberg och Lenz-Taguchi, 2005, s20f) belyser detta då hon skriver om ett lekrum som man hade haft 

under flera på den förskola där hon arbetade. Observationer av barnens aktivitet i lekrummet 

påvisade att lekrummet utnyttjades på ett sätt som Åberg (i Åberg och Lenz-Taguchi, 2005, s20f) 

menar var ogenomtänkt och jobbigt. Ingen av de anställda pedagogerna på förskolan ville vistas i 

lekrummet och ansvara för tillsynen av barnens lek i lekrummet. Alla de berörda pedagogerna kände 

att det alltid var så stökigt och busigt där inne. Åberg (i Åberg och Lenz-Taguchi, 2005, s20f) tog 

initiativ till att göra om lekrummet eftersom barnen inte verkade uppskatta rummet som det var. Hon 

underströk att barnen inte verkade veta vad de skulle ha kuddarna och ribbstolarna till. De andra 

pedagogerna höll först inte med Åberg i hennes resonemang. Det var när Åberg verkligen började 

observera och dokumentera den lek som pågick i lekrummet som alla de andra berörda pedagogerna 

också började observera den aktivitet som pågick. I processen gav fotografier och anteckningar 

Åberg stöd i det hon sagt och lekrummets utformning och funktion fick ge vika för nya idéer (Åberg 

och Lenz-Taguchi, 2005, s20f). Åberg och hennes kollegor tog alltså hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen för att kunna observera barnens lek och agerande i grupp och i en speciell miljö. 

Man försöker inte besvara varför de olika barngruppernas uppförande och lek ter sig olika i olika 

miljöer.  
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5.3 Barnens delaktighet 
Lpfö98 betonar lärandet och barnets behov samt delaktigheten i den egna utvecklingen vilket 

även Reggio Emiliafilosofin har som grundstomme i sin syn på förskolebarn. Pedagogisk 

dokumentation som arbetsverktyg innebär att barnens läroprocess visualiseras för de pedagoger 

som arbetar med barnen. Genom att barnens läroprocess tydliggörs blir också barnens behov 

tydligare. Pedagogerna får hjälp att välja t.ex. arbetssätt och material i enlighet med barnens 

behov. Planering av utflykter och vilka sånger som skall sjungas under samlingar underlättas. 

En visualiserad läroprocess skapar en grund för pedagogerna när de utformar miljön, de kan se 

hur barnen beter sig i lekrummet och möblera detta efter de behov som barnen har. 

Pedagogerna kan använda dokumentationen och tydliggöra hur barnen beter sig när de får ett 

akvarium med fiskar. Blev reaktionerna och barnens agerande som pedagogerna hade tänkte sig 

eller blev det på annat sätt? Var det positivt eller negativt och på vilket sätt?  

 

Pedagogerna på förskolan i min studie belyser den hjälp de får av den pedagogiska dokumentationen 

i sitt arbete med att observera mera, observera djupare, reflektera över, förstå och möta det 

kompetenta barnet. Lenz-Taguchi (2000, s34) menar att barnen blir subjekt och syns först när de 

verkligen är aktiva och pedagogen ser aktiviteten. Barnen blir synliga både som individer och grupp. 

Pedagogernas deltagande formas efter hur barnen agerar och barnens agerande torde påverkas av 

pedagogernas deltagande i lek och arbete. Pramling m.fl. (1993, s12) belyser hur viktigt det är att 

pedagoger verkligen ser barnen och hon understryker vikten av att pedagogen lyssnar på 

barnen. Hon menar att utvecklingen sker genom fokus på barnens lärande och aktivitet. Här 

menar Åberg och Lenz-Taguchi (2005, s15 och s20) att: 

 

Reflektioner utgör grunden för utveckling av arbetet och ett reflekterande förhållningssätt 

kräver ett arbetsredskap som pedagogisk dokumentation.  

 

Pedagogerna i min studie menar att dokumentationen pågår hela tiden. Barnens lek och arbete 

observeras oavbrutet. Pedagogerna lyssnar på barnen och antecknar vad barnen gör, hur de gör, vad 

de säger samt registrerar hur barnen reagerar. Pedagogerna försöker genom att lyssna skapa sig en 

uppfattning om barnen är villiga, entusiastiska eller om de visar motvilja.  

 

En annan viktig del i det pedagogiska dokumenterandet är deltagande (medforskaren) samt den 

digitala kameran, två till synes helt skilda begrepp. Deltagandet (medforskandet) ger närhet till 
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barnen och barnens aktivitet. Kameran är liten, den är som tidigare påpekats digital och den finns 

tillgänglig hela dagen. Barnen fotograferas i lek, under arbete, vid mat och under vila. Ibland kan 

fotografier kombineras med anteckningar som återger varför barnen gjorde eller sa på ett visst sätt. 

 

Den pedagogiska dokumentationen visualiserar genom bilder och andra förkroppsligande alster 

barnens anpassning till samhället, i sociala sammanhang t.ex. hur man beter sig vid matbordet. 

Barnen kan skratta och berätta att de har lärt sig äta själva, de kan tala om att de inte kunde äta soppa 

själva när de var små men nu är de stora och har lärt sig.  

 

Fotografier inspirerar barnen de ställer frågor både till pedagoger och till sina kamrater. Frågorna 

kan handla om hur kamraten utför arbetsuppgifter i de olika projekten och resultatet kan vara att 

barnen försöker ta efter kamrater. Gruppen är viktig och barnen lär sig visa empati och uppskattning, 

de försöker t.ex. hjälpa sina kamrater med något de ser att kamraten har svårt att göra. Detta stödjer 

återigen Juuls (2004) teori om det kompetenta barnet. I Lpfö98 stadgas att förskolan skall ta till vara 

och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och 

tolerans tidigt grundläggs vilket också påvisas i exemplet ovan. 

 

Barnet som natur och begreppet ”allt finns inuti barnet” (Lenz-Taguchi, 2000, s27) påvisas då 

pedagogerna belyser barnens nyfikenhet i samband med den pedagogiska dokumentationen. Ett 

fotografi som visar hur ett barn i en annan projektgrupp än den man tillhör utför något, kan väcka 

intresse och nyfikenhet. Barnet vill prova och det innebär att nästa projektarbete inriktas på att göra 

det den andra projektgruppen gjorde förra gången eller något helt annat. 

 

Vid närmare granskning av miljön på förskolan så kan man med hjälp av fotografier se att den 

fysiska miljön på förskolan förändras hela tiden. Ibland har barnen t.ex. bestämda och märkta platser 

runt matbordet men så bestämmer pedagogerna att barnen skall få möjlighet att välja plats själva. 

Alla bordsben kapas och barnstolar åker ut, låga stolar kommer in. Anledning till rockaden är att 

barnen har börjat fråga efter att få sitta tillsammans med den eller den. Barnen kan nu, själva hämta 

mer mat när de vill ha mer mat och de får visa att de kan sitta kvar själva och vänta på varandra tills 

alla är klara med maten. Barnen vill inte sitta i barnstolarna, de visar att de känner sig stora och 

ansvarsfulla om de får sitta på riktiga stolar. 
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Pedagogerna i studien tar hjälp av den pedagogiska dokumentationen för att skapa en förståelse för 

hur långt barnen har kommit i utvecklingen och om det skulle fungera att genomföra en förändring. 

Förändringar i miljön är till för att barnen skall visa att de kan ta ansvar och genom att t.ex. låta 

barnen bestämma själva vid vilket bord de vill sitta och äta eller välja vad de vill arbeta med för 

material när de har projekt. Barnen kan sedan en tid tillbaka själva bestämma vad de vill arbeta med 

och då kan de välja mellan att arbeta med lera, klippa och klistra eller måla. Pedagogerna menar att 

barnen väljer olika material från gång till gång. Barnen får också styra inriktning på projektet och de 

kommer med egna frågor och idéer. 

 

Barnen får vara med och bestämma upplägget av sångsamlingen som hålls varje dag innan lunch. 

Samlingen är en uppskattad stund och vid försök att ta bort den påvisade barnen en negativ 

inställning, de frågade efter sin sångstund och undrade när de skulle sjunga etc. Sångsamlingen 

återinfördes snabbt. Anledning till att pedagogerna ville ta bort den var att man inte tyckte att barnen 

verkade engagerade och intresserade av att ha den. Problemet visade sig inte vara själva samlingen 

utan dess innehåll. När barnen blev involverade i upplägget så ökade intresset för samlingen och 

stöket minskade. 

 

Pedagogerna belyser att alla de förändringar som sker i verksamheten, kommer till stånd genom den 

pedagogiska dokumentationen som visar barnens reaktioner på det mesta de gör och utsätts för. Det 

är genom den pedagogiska dokumentationen som pedagogerna och t.ex. deras chefer får hjälp att 

upptäcka vad som egentligen händer på förskolan. Pedagoger och andra inblandade tar hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen och länkar ihop bitar som i en kedja. Kedjan kan bli väldigt lång och 

kommer troligtvis aldrig att klippas av utan nya försök och tankesätt läggs hela tiden till. Den 

samlade erfarenheten som den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för byggs hela tiden 

på av nya erfarenheter och reflektioner. 
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6 Slutsatser  
 

 

Efter att ha analyserat de empiriska resultaten är det nu dags för den sista delen av studien, 

nämligen slutsatser och egna reflektioner. Jag fokuserar på att dra slutsatser som gör att syftet med 

uppsatsen uppfylls. Fokus ligger i att besvara de frågor som ställdes i problemformuleringen. 

Slutligen följer egna kommentarer, reflektioner och förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Presentation av slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk  

dokumentation som ett verktyg för att stimulera barns inflytande över sitt aktiva kunskapande i   

förskolan samt hur arbetet med pedagogisk dokumentation yttrar sig.  

 

Pedagogerna i studien menar att pedagogisk dokumentation främst används under arbete med och 

för att underlätta deras deltagande i barnens aktiviteter. De intervjuade pedagogerna använder den 

pedagogiska dokumentationen som hjälpmedel när de försöker att verkligen lyssna på vad barnen 

säger eller vill ha sagt. Att pedagogerna kan arbeta med, delta i barnens aktivitet och lyssna på 

barnen är alltså viktiga aspekter då den pedagogiska dokumentationen skall medverka till att 

stimulera barnens inflytande över sitt aktiva kunskapande i förskolan.  

 

Pedagogerna i studien belyser hur de vill delta och fungera som medforskare till barnen. De vill 

underlätta för barnen så att de kan vara delaktiga i sitt eget lärande, sin egen utveckling och i 

förskolans utveckling. En av de intervjuade pedagoger betonar just medforskandet medan den andra 

återger situationer och dialoger på ett sätt som påvisar att hon vill lyssna på det barnen försöker 

förmedla och hon vill se barnen, barnens aktivitet och det barnen åstadkommer. Pedagogisk 

dokumentation underlättar detta seende och jag drar här parallellen till Lenz-Taguchi (2000, s13) 

som menar att den pedagogiska dokumentationen skall bygga på gemensam reflektion mellan 

barnen, pedagoger samt pedagoger och barn. 

 

Studien påvisar att pedagogerna använder den pedagogiska dokumentationen för att låta barnen 

vara med i val av aktiviteter och i utformandet av miljöer. Barnens reaktioner, hur de använder 

material, beter sig mot varandra och hur de beter sig i olika miljöer ligger till grund för hur 
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pedagogerna väljer att styra förskolans verksamhet. Pedagogerna i studien anser att de 

visualiserade reaktionerna i den pedagogiska dokumentationen underlättar barnens möjlighet 

till att vara delaktiga, att påverka sitt kunskapande och sin miljö. Genom att använda 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg för reflektion och observation av barnen visar 

pedagogerna i denna studie såväl entusiasm som vilja till att lyssna på barnen samt medgivande 

till delaktighet från barnen. Det är en god början och det ger barnen möjlighet till inflytande 

över såväl fysisk aktivitet som omgivande miljö.  

 

6.2 Slutord 
Under mitt arbete med pedagogisk dokumentation har jag bara stött på positiva rektioner och 

åsikter. Jag känner att denna enbart positiva uppfattning om pedagogisk dokumentation bör 

granskas något kritiskt och jag vill därför påpeka några av de risker jag kan se med en allt för positiv 

inställning till verktyget. För det första belyser jag risken med att pedagogisk dokumentation blir ett 

verktyg för manipulation av barnen. Pedagogerna kan medvetet eller omedvetet använda den 

pedagogiska dokumentationen för att få ännu större inflytande över barnen och för att kunna styra 

dem i en önskad riktning. Detta skulle innebära en återgång till synen på barn som enbart kultur- och 

kunskapare (ett tomt ark som skall fyllas med innehåll av en pedagog). En annan risk som jag menar 

att den okritiskt positiva inställningen till verktyget kan ge upphov till är att den pedagogiska 

dokumentationen grundlägger manipulation av systemet i vilken förskoleverksamheten ingår. 

Genom att arbeta med den pedagogiska dokumentationen finner pedagogerna medvetet eller 

omedvetet vägar att styra förskoleverksamheten i en viss riktning. Detta kan ske utan synliga 

störningar i systemet eftersom det kommer att verka som om barnen har ett inflytande som de 

kanske inte har. Ytterligare en risk är att barnens integritet sätts på spel, fotograferande, filmande 

och antecknande kan verkan utelämnande. Slutligen ser jag risken för att pedagogerna lägger allt för 

mycket tid på att reflektera och ”glömmer bort” vikten av deltagandet under observationerna. 

Pedagogisk dokumentation kommer då att strida mot Lpfö98 (s3) där man kan läsa att förskolan 

bland annat skall värna om barnets deltagande i sin egen utveckling, lärande och aktivitet. 

Verksamheten skall också värna om individens frihet och integritet. 

 

Den läsare som känner sig inspirerad och intresserad förslås läsa vidare och jag förslår Reggio 

Emiliainspirerad litteratur som i sin tur ger vidare indikationer till ytterligare fördjupning. 
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Min egen entusiasm är stor och efter denna studie som utgår från pedagogerna skulle jag vilja gå 

vidare med djupare fältstudier som inriktas på aktörens perspektiv eller som utgår från deltagande- 

och observatörsperspektivet. 

 

Jag menar att pedagogisk dokumentation som ett verktyg kan verka som en byggsten i den 

grund som byggs för barnens delaktighet i sitt lärande, utveckling av miljön och det 

kunskapande som utgår från barnen.  
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7 Källor  
 

 

Slutligen presenterar jag mina källor. 
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Bilaga 2 

Om förskolan 

I vissa delar av Sverige har förskolor mer och mer inriktat sin verksamhet mot att arbeta med så 

kallad pedagogisk dokumentation och Reggio Emilia filosofin som utgångspunkt. Jag har valt 

att närmare studera en av de förskolor på vilken pedagogerna sedan flera år tillbaka har arbetat 

med och utvecklat Reggio Emilia filosofin som utgångspunkt samt använder sig av pedagogisk 

dokumentation.  

 

I Lpfö98 (s4) belyser man att förskoleverksamheten skall anpassas till omständigheter och att alla 

förskolor inte kan se likadana ut. Detta är viktigt att ta hänsyn till och i stadsdelsförvaltningen där 

förskolan i min studie verkar finns en enhet som enbart arbetar med och för förskolan. Enligt denna 

enhet är det viktigaste med förskoleverksamheten att i samverkan med föräldrarna ge barnen en 

möjlighet att utveckla alla sina sidor.  

 

De som arbetar på stadsdelsförvaltningens avdelning för förskolor menar att arbetet med barnen på 

de olika förskolorna ska präglas av värme och nyfikenhet. Det ska vara roligt att vara barn. Denna 

stadsdelsstadga stämmer överens med Lpfö98 (s4) att ”…verksamheten skall vara rolig, trygg och 

lärorik”. 

 

Primärt arbetar man inom stadsförvaltningen för att ordna miljön, såväl inne som ute, så att barnen 

uppmuntras till nya upptäckter. Detta är också i linje med Lpfö98 (s5) där man belyser kraven på att 

barnen skall utmanas och lockas till nya upptäckter samt lek. Barnen målar, bygger, arbetar med lera 

och andra material, sjunger, dansar och leker.  Barnen skall ha möjlighet att upptäcka olika sätt att 

uttrycka sig på och hur de går till väga för att lära sig. 

 

Alla förskolor i området har stora gårdar och en nära till naturen.  

 

Svenska traditioner som t.ex. Lucia, Alla hjärtans dag och Påsk uppmärksammas. 

 

Barnens arbeten och lek dokumenteras med foton och med text, för att synliggöra barnen, för sig 

själva, för pedagoger, för sina kamrater och för föräldrar. 
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Alla förskolor i stadsdelen deltar i utvecklingsarbeten kring verksamheten och Lpfö98. 

  

Stadsdelen har nio förskolor som har gemensam uppbyggnad och inriktning men med viss 

anpassning. Småbarnsavdelningar är för barn som är under tre år, har tretton till fjorton barn i 

grupperna. För storbarnsgrupperna, barn över tre år, är antalet arton barn. Tre pedagoger arbetar på 

varje avdelning, och ibland jobbar även en resurs. 

 

När förskolan öppnar på morgonen är alla barnen på en av avdelningarna och vid åttatiden går de till 

respektive avdelning där barnen äter frukost tillsammans. Klockan nio påbörjas den pedagogiska 

verksamheten. Vid elvatiden äter barnen lunch. Tiden varierar något mellan förskolorna. Några av 

förskolorna har köksbiträden, eller kock. Andra får mat levererad från ett gemensamt servicekök. 

Barnen vilar mellan tolv och ett. De minsta barnen sover, de äldsta kan lyssna på sagor eller musik 

eller ägna sig åt andra lugnare aktiviteter. Under eftermiddagen förekommer lek och olika aktiviteter 

inne eller utomhus. Vid halv tre äter barnen mellanmål, och från klockan tre börjar barnen gå hem. 

För de barn som går hem sent på eftermiddagen, är det fruktstund vid halv fem-fem. 

�


