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Abstrakt 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har dokumentation, uppföljning och 

utvärdering fått en större plats än innan den reviderades 2010. Som följd av det har den 

pedagogiska dokumentationen blivit mer aktuell i förskolan vardag än tidigare. Syftet med 

denna studie är att ta reda på hur den pedagogiska dokumentationen används i förskolans 

pedagogiska praxis, i vilket syfte den används och möjliga utvecklingsvägar för den. För att 

undersöka det har kvalitativa forskningsintervjuer utförts med fyra förskollärare i verksamhet 

där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i verksamheten. Pedagogerna 

dokumenterar barnens lärprocesser främst genom text och foto. Dessa dokumentationer 

används som reflektionsunderlag i syfte att utveckla förskolans pedagogiska arbete och 

lärandemiljö. Förskollärarna anser att det viktigaste utvecklingsområdet är att få barnen mer 

delaktiga i reflektionerna kring dokumentationerna men även ett utvecklande av 

teknikanvändningen upplevs som ett utvecklingsområde. 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, dokumentation, Reggio Emilia, förskola 
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Jag vill tacka min handledare Kjell Johansson för konstruktiv grupphandledning genom detta 
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1. Inledning 

Pedagogisk dokumentation intresserar mig för att det är något som jag kommit i kontakt med 

under min utbildning och använt mig av under min praktik. I förskolans praktik har jag funnit 

att den pedagogiska dokumentationen varit ett utmärkt verktyg i barns lärande! Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) trycker på att den pedagogiska dokumentationen ska 

användas i förskolans praxis. I vissa fall anser pedagogerna att de jobbar aktivt med 

pedagogisk dokumentation men vid närmare granskning handlar det om dokumentation i 

pedagogisk verksamhet. Med denna studie hoppas jag kunna avdramatisera den pedagogiska 

dokumentationen så att den i större utsträckning kan bli en del av vardagen i förskolans 

pedagogiska praxis. Vidare vill jag undersöka hur den pedagogiska dokumentationen används 

som ett verktyg i barnens lärande och vilka möjligheter till utveckling av pedagogisk 

dokumentation det finns. 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur pedagogisk dokumentation genomförs och hur 

man skulle kunna utveckla användandet av den i förskolans pedagogiska praxis. 

 

 Hur används den pedagogiska dokumentationen i förskolans pedagogiska praxis? 

 I vilket syfte används pedagogisk dokumentation? 

 På vilket sätt skulle man kunna utveckla användandet av pedagogisk dokumentation? 
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3. Bakgrund 

Studien inleds med att gå igenom förskolans historik. Därefter kommer en genomgång av 

vissa utvecklingsteorier som är aktuella i detta arbete. Det etiska perspektivet och nyckelord 

kommer att bearbetas för att avslutas med en titt på vad styrdokumentet och tidigare forskning 

anser om ämnet pedagogisk dokumentation. 

3.1 Förskolans historia 

Vallberg Roth (2002) leder oss genom förskolans historia genom fyra olika perioder som hon 

kallar ”Guds läroplan”, ”Det goda hemmet och hembygdens läroplan”, ”Folkhemmets 

socialpsykologiska läroplan” och ”Det situerade världsbarnets läroplan”. 

Perioden ”Guds läroplan” löper mellan mitten till slutet av 1800- talet. En viss förändring 

inträffar 1860 när de Fröbelinspirerade tankarna tar vid efter en luthersk skolorienterad 

period. Barnen som vistades i småbarnsskolan var från två år och uppåt. Skolan hade en tydlig 

religiös karaktär där barnen var placerade i klassrummet som människorna i kyrkan, pojkarna 

till vänster och flickorna till höger. Luthers ”Lilla katekes” var den bok som låg till grund för 

undervisningen. Barnen var placerade i bänkar, ordning och uppförande var grundläggande 

och läraren förmedlade kunskap till barnen. 1860 fick Fröbelpedagogiken en plats i 

småbarnsskolorna med sina gåvor som var mer praktiska uppgifter kopplade till natur, 

matematik och religion. Det religiösa inslaget är fortfarande dominerande. 

”Det goda hemmets läroplan” infinner sig mellan slutet av 1800- talet och mitten på 1900- 

talet. Det religiösa inslaget börjar tappa mark och det Fröbelinspirerade arbetssättet tar mer 

fart i det som nu börjar kallas kindergarten eller barnträdgårdar. Institutionerna liknar nu mer 

ett hem i stället för att ha karaktären av en kyrka. Uppfostran dominerar de pedagogiska 

tankarna. Pedagogerna övergår nu till att ha en mer moderlig roll istället för skolmässig. Det 

poängteras att barnträdgården ska vara likt ett hem och inte en skola. Ingen samverkan med 

skolan fanns.  

Från mitten av 1900- talet till mitten av 1980- talet befann vi oss i det Vallberg Roth kallar för 

”Folkhemmets socialpsykologiska läroplan”. Socialstyrelsen tar nu över huvudansvaret för 

det som börjar kallas daghem. Yrkestiteln förändras nu, från att tidigare varit ledarinna, till 

förskollärare. Barnens socialpsykologiska utveckling hamnar i fokus och vetenskaps- och 

samhällsrelaterade aktiviteter är det som dominerar verksamheten. Psykologiska teorier blev 

aktuella som innebar att man ansåg att alla människor utvecklas på samma sätt enligt ett visst 

mönster. 

Vallberg Roth kallar den period som sträcker sig från mitten av 1980- talet till nutid ”Det 

situerade världsbarnets läroplan”. Utbildningsdepartementet tar 1996 över ansvaret för den 

verksamhet som nu har börjat kallas förskola. Pedagogiskt program för förskolan kom 1987 

och var de anvisningar kring förskoleverksamheten som fanns fram till 1998 då Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 1998) blev det gällande styrdokumentet. Barns perspektiv blir allt 

viktigare och den sociokulturella teorin vinner mark. Lärande blir en viktigare del för de 
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yngre barnen. ”Det livslånga lärandet” (Vallberg Roth, 2002, s. 161) blir ett viktigt uttryck 

som belyser förskolans viktiga del i en människas lärande. Pedagogerna ses som reflekterande 

handledare i barnens lärprocesser. 

3.2 Utvecklingsteorietiskt perspektiv 

Här följer en kort genomgång av de utvecklingsteoretiska perspektiv som är aktuella i denna 

studie. 

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det socialt assisterade lärandet, att man lär i gemenskap med andra, är det mest centrala 

budskapet inom det sociokulturella utvecklingsperspektivet. Människan är formad i en 

kulturell gemenskap, med kulturella redskap och alla upplevelser och möten bidrar till att 

vidare forma utvecklingen och lärandet (Hundeide, 2006; Strandberg, 2006; Dysthe, 2003). 

Barnens utveckling och lärande går inte att skilja på, utan är en integrerad process. Med 

lärandet följer också förändring och lärandeprocessen är det som står i centrum, inte resultatet. 

Kommunikation med andra är en mycket viktig del i lärprocesserna (Claesson, 2007). 

Säljö (2005) beskriver det sociokulturella perspektivet där Vygotskijs hävdar att när barnet 

börjar kommunicera med sin omgivning formas dess utveckling av sociokulturella faktorer 

och språket spelar en stor roll i den utvecklingen. Inom det sociokulturella perspektivet 

används begrepp som artefakter som innebär att människan genom den sociokulturella 

utvecklingen skapat och lärt sig använda redskap att använda i vårt dagliga liv. Dessa 

artefakter spelar en stor roll för människans utveckling och lärande. Vi använder oss också av 

mer psykologiska redskap så som siffror och bokstäver, detta för att hjälpa oss tänka och 

kommunicera. Språket har en särställning som det viktigaste psykologiska redskapet och 

interaktion skapar lärande och utveckling hos barnet. ”Den närmaste utvecklingszonen” 

(Säljö, 2005, s.122) är ett begrepp myntats av Vygotskij som betecknar den zon av lärande 

mellan det barnet klarar på egen hand och det barnet klarar med hjälp av andra. Det stöd 

barnet får kallas ”scaffolding” (Säljö, 2005, s. 123) inom det sociokulturella perspektivet och 

det är i den zonen man anser att undervisningen bör ligga. En central tanke inom det 

sociokulturella perspektivet är att lärande sker i en social praktik. 

Det går att dra många paralleller mellan Vygotskijs idéer och John Deweys pedagogiska 

filosofi. Sundgren (2005) menar att Dewey har bidragit med att människors intressen och 

behov utgör utgångspunkten för undervisningen. Deweys tankar tar helt avstånd från tvång i 

undervisningen då han ansåg att tvång är en dålig utgångspunkt för barns lärande. Han 

påverkades av teorier och samspel mellan människor och miljön människan vistas i var 

centrala utvecklingsområden i den pedagogiska filosofin. Dewey ansåg att skolan, istället för 

att präglas av konkurrens, ska präglas av samarbete och utbyte av idéer för att fungera i det 

samhälle som utvecklas.  
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Dewey myntade begreppet Learning by doing som innebär det barnen gör blir meningsfullt 

för dem när handlingarna har ett mål och då är det viktigt att barnen får vara aktiva och 

forskande i sitt lärande.  

Wehner- Godée (2010) kallar Deweys tankar för aktivitetspedagogik, ett arbetssätt där barnen 

är aktiva och söker kunskap, kommunicerar och utforskar. Barnet förutsätts vara nyfiket och 

med en vilja att tillägna sig kunskap, lärandet ska vara samhällsförankrat och ha en 

vetenskaplig grund. Dysthe (2003) belyser dock en viktig skillnad mellan Deweys och 

Vygotskijs teorier kring pedagogik och det är lärarens roll. Dewey ansåg att lärarens uppgift 

var mer av organisatorisk art medan Vygotskij betraktade lärarens roll på ett mycket mer 

aktivt sätt i fråga om vägledandet till elevens byggande av kunskap. 

3.2.2 Konstruktivistisk perspektiv 

Claesson (2007) beskriver att inom konstruktivismen anses barnen befinna sig i ett 

sammanhang som det försöker skapa sig en förståelse kring och barnens utveckling delas in i 

olika stadier, där undervisningen ska bedriva med utgångspunkt av vilket stadium det aktuella 

barnet anses befinna sig i. Piaget (1972) anser att dessa stadier alltid följer en bestämd 

ordning men följer inte alltid med den exakta åldern. Olika faktorer som till exempel social 

miljö kan göra att det blir en försening i utvecklingstrappan. Claesson (2007) upplyser om att 

lärarens uppgift blir att finna barnens tankar och bygga på dem och lärandet är något som 

konstrueras individuellt av det enskilda barnet. Barnen uppmuntras att kommunicera kring 

sina tankar och de vuxna hjälper till att utforska dessa genom att ställa öppna frågor. Jean 

Piaget (1896-1980) är det mest kände och främste forskaren inom konstruktivismen. Piaget 

(1972) menar att förskolan är viktig ur psykologisk synpunkt. Barnens intelligens utvecklas 

och formas genom handlingar vilket förskolan kan hjälpa till att träna. Lärande sker inte 

genom att läraren överför kunskap till barnet, utan barnen provar genom aktivitet det läraren 

vill att de ska lära sig. Genom denna handling kommer förståelsen eller kunskapen till en inre, 

mental nivå och barnens aktivitet anses väldigt viktig för att forma tänkande och intelligenta 

individer. 

3.2.3 Fenomenologi 

Johansson (2003) beskriver en livsvärldsfenomenologi som handlar om att den vuxne tar 

barns perspektiv för att kunna fånga barns intentioner, vad som visar sig för barnet och hur 

deras uttryck för mening ser ut. Helt enkelt en strävan att förstå den andres, barnets, varande i 

världen. Den vuxnes uppgift kan bestå i att belysa olika sätt att se på samma fenomen 

(Claesson, 2007). Den fenomenologiska forskningsansatsens bas grundar sig på  

…för det första att ta reda på hur barn skapar mening för ett specifikt fenomen (lärande), för det 

andra undersöka vilka kvalitativt olika sätt att uppfatta detta fenomen som kan urskiljas och för 

det tredje ge en beskrivning av variationen av sätt att tänka i form av kritiska drag som 

karakteriserar varje kategori av uppfattningar.” (Parmling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003, s. 56).  
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Sheridan mfl (2010) menar att barn kan lösa samma uppgifter eller situationer på olika sätt. 

Det är deras tidigare erfarenheter och på vilket sätt de uppfattat uppgiften som styr lösningen, 

inte hur begåvade eller obegåvade de är. 

3.2.4 Postmodernism  

Nordin- Hultman (2004) beskriver de postmodernistiska tankarna med att synen på kunskap 

handlar om något socialt, kulturellt och kontextbundet. Ur det postmodernistiska perspektivet 

anses det inte finnas en konstant faktum utan det är något som skapas i en särskild kontext och 

är föränderlig. Kunskap och lärande har en situationsbunden karaktär. Kvale & Brinkmann 

(2009) visar en liknande syn på det postmodernistiska perspektivet. Kunskap skapas genom 

praktik och kunskap kan vara olika beroende på den som söker kunskapen. Nordin- Hultman 

(2004) och Kvale & Brinkmann (2009) menar att ur det postmodernistiska perspektivet så har 

kunskap inte en universell karaktär av rätt eller fel. 

3.3 Etiskt perspektiv 

Bjorndal (2005) poängterar att man som pedagog har ett stort etisk ansvar desto längre in i en 

människas inre zon man kommer. Detta är viktigt att ha i åtanke kring dessa omfattande 

observationer och dokumentationer som pedagogisk dokumentation medför. Man får inte gå 

över gränser som gör att man kränker barn. Fennefoss & Jansen (2009) beskriver kortfattat 

begreppet etik som ”läran av vad som är gott och ont, rätt och fel, positivt och negativt.” (s. 

62). Skolverket (2012) menar att man som pedagog bör vara så lyhörd att man kan uppfatta 

tecken från inblandade barn om det är någon som inte känner sig bekväm med 

dokumenterandet. 

Till skillnad från utvecklingspsykologiska observationer, som söker brister hos barnen, 

handlar pedagogisk dokumentation om att reflektera kring lärprocesser och hur man kan föra 

verksamheten vidare. Detta faktum gör inte den pedagogiska dokumentationen 

komplikationsfri. Wehner- Godée (2010) och Lindgren & Sparrman (2003) belyser det 

faktum att bilder och film i synnerhet är ett väldigt starkt avslöjande medium. Pedagogerna 

har ett stort etiskt ansvar i fråga om hur dokumentationerna hanteras, inte minst med tanke på 

vårt mångkulturella samhälle där till exempel olika religioner kan ha olika synsätt på 

arbetssättet. Wehner- Godée (2010) anser att det är viktigt att få föräldrarnas medgivande 

kring dokumenterandet och att pedagogerna visar respekt inför människors behov av 

integritet. Skolverket (2012) påpekar vidare att pedagogerna bör ha tänkt igenom hur 

materialet förvaras på ett bra sätt för att inte bli offentligt. Har förskolan planer på att 

publicera dokumentationerna krävs skriftligt tillstånd av föräldrarna och man bör, även om 

man har tillstånd, vara väldigt restriktiv med att visa ansiktsbilder.  

3.4 Nyckelord 

I detta examensarbete förekommer en del ord som kan kräva ett förtydligande. Ibland kan det 

finnas flera innebörder av samma ord. Orden kommer främst att förklaras med den innebörd 

som är relevant i sammanhanget. 
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 Reflektion 

Noggrann (och djup) eftertanke; spontan tanke eller slutsats (NE.se, 2000). Reflektion inom 

den pedagogiska dokumentationen handlar om att man i förskolan gemensamt lyfter barns och 

vuxnas tankar kring utförda dokumentationer och bearbetar dessa tankar med 

utvecklingsarbete som mål (Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Fennefoss & Janssen, 2009; 

Forsell, 2005; Lenz Taguci, 1997; Skolverket, 2012; Wehner- Godée, 2010; Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005).  

 Pedagoger  

Lärare, undervisare (NE.se, 2000). Kommer från grekiskans paidagos´ som betyder 

barnledare (Forsell, 2005). Med pedagoger avses i detta arbete de personer som arbetar i 

barngrupper på förskolor. 

 Dokumentation 

Information som samlas i syfte att granska och bedöma en persons utveckling av kunskaper 

(NE.se, 2000).  I detta arbete avser man inte bedöma en persons utveckling och kunskaper, 

utan dokumentationen används till att föra den pedagogiska praktiken vidare och för att barn 

ska få syn på sitt eget lärande (Skolverket, 2010). Exempel på material för dokumentation kan 

vara bilder, text, film och olika alster (Fennfors & Jansen, 2009). Insamlandet av 

dokumentation används som ett verktyg i förskolans praktik för att fånga barns och vuxnas 

tankar och skapa lärprocesser (Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Fennefoss & Janssen, 2009; 

Forsell, 2005; Lenz Taguci, 1997; Skolverket, 2012; Wehner- Godée, 2010; Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005).   

 Miljö 

Omgivning eller omgivande förhållanden (NE.se, 2000). Nordin- Hultman (2004) anser att 

barnens identitet till stor del skapas genom omgivande miljö. Barnen är handlande varelser 

och då spelar det en stor roll hur tid och rum är organiserade på förskolan därför att det sätter 

ramarna för barnens handlingsutrymme. Strandberg (2006) menar att förskolans rumsliga 

miljö kan underlätta eller försvåra barns lärande och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) understryker att pedagogerna ska utforma förskolans miljö, de inne- och uterum som 

barnen vistas i, på ett för verksamheten adekvat sätt för att gynna utveckling och lärande. 

 Demokrati 

Folkstyre eller folkmakt (NE.se, 2000). Barnen får både lyssna på andra och själva uttrycka 

sig och ha ett gemensamt ansvar i förskolans vardag. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 

Demokratin är oupplösligt förbunden med medborgerliga rättigheter, delaktighet och 

samhällsutveckling, det vill säga med att bygga ett bra samhälle med självständiga individer som 
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kan påverka och bidra. På så sätt kan man säga att demokrati byggs på etiska attityder och 

värderingar som lika värde, likställdhet, respekt och tolerans. (Fennefoss & Jensen, 2009, s.97).  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) understryker att förskolan vilar på en 

demokratisk grund. 

 Delaktighet 

Medverkan, andel, participation, medansvar (Walter, 1991, s. 50). Förskolan ska förhålla sig 

positiv till olikheter, lyfta skilda uppfattningar och barnen ska få möjlighet till inflytande över 

verksamheten för att på så sätt ge dem inflytande och delaktighet i verksamheten (Skolverket, 

2010).  Barnen kan inte göra precis som de vill, men de ska ha en reell möjlighet att påverka 

vardagen på förskolan för att bli en del av den. Pedagogerna bör reflektera kring hur och när 

man ska ingripa för att inte underminera barnens möjlighet till delaktighet (Åberg & Lenz 

Taguci, 2005).  

 Barnsyn 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att barnsyn handlar om vilka grundläggande värderingar 

vuxna har om barnet och barnsyn är synonymt med den människosyn man har, det är ingen 

skillnad om det är en stor eller liten människa. Den barnsyn pedagogerna har grundlägger den 

pedagogiska praxisen. ”Föreställningar om vad ett barn är och bör vara kan man kalla en 

barnsyn.” (Sommer, 2005, s.83). Den barnsyn pedagoger har handlar om vilket teoretiskt 

synsätt och utbildning som ligger till grund för pedagogers tankar kring barns utvecklig och 

lärande (Nordin- Hultman, 2004 & Sommer, 2005). 

3.5 Styrdokument  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) påpekas det att det är barnens behov och 

intressen som ska ligga till grund för den pedagogiska verksamheten och förskolans miljö, 

barnens åsikter ska respekteras. Vidare menar Läroplanen för förskolan att ”Förskollärare ska 

ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” 

(Skolverket, 2010, s. 12). Barnen ska få syn på de demokratiska principer som finns i vårt 

samhälle, med både rättigheter och skyldigheter. Man kan även läsa i Läroplanen för 

förskolan att barnens utvecklande och lärande ska ”följas, dokumenteras och analyseras” 

(Skolverket, 2010 s. 14). Pedagogerna ska ta tillvara på barnens intressen som kommer fram i 

dokumentationerna för att analysera dessa och utveckla verksamheten enligt barnens 

intresseområden för att skapa en, för dem, meningsfull verksamhet. Läroplanen för förskolan 

understryker att ”utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv”. (Skolverket, 2010 

s.14). 

3.6 Pedagogisk dokumentation – tidigare forskning 

Lenz Taguchi (1997) beskriver den pedagogiska dokumentationen på ett väldigt målande sätt 

genom att pedagogerna dokumenterar barnens lärprocesser för att senare reflektera kring 

dessa. Pedagogisk dokumentation ska inte handla om väggdekorationer, utan om 
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dokumentation som inbjuder till gemensam reflektion (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Bilden 

kompletteras av Wehner- Godeé (2010) med att dokumentationerna ska synliggöra barnens 

olika kompetenser samt skapande av kunskap och genom reflektion kring dokumentationerna 

ska den pedagogiska praktiken förfinas. Bjervås (2011) upplyser om att pedagogisk 

dokumentation kan vara ett sätt för de små barnen att göra sin röst hörd. Fennefoss & Jansen 

(2009) menar att den pedagogiska dokumentationen innebär dokumentation för internt bruk, 

att på förskolan reflektera kring dokumentationerna för utvecklingen av arbetet. Dessutom 

kan pedagogerna använda sig av dokumentation för externt bruk, dokumentation för att visa 

föräldrar och andra vad man gör på förskolan. 

Reflektionerna kan pedagogerna göra på egen hand, men Lenz Taguchi (1997) anser att det 

har en positiv effekt att reflektionerna sker tillsammans med barnen så att de kan få syn på sitt 

lärande och därigenom blir lärandet mer hållbart. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att det 

är den gemensamma reflektionen som ger en bild av verkligheten, annars handlar det endast 

om en persons tolkning. Utifrån dessa reflektioner utvecklar pedagogerna förskolans 

verksamhet, underlaget från reflektionerna ska användas till att besluta om hur nästa steg i 

lärprocessen ska se ut. Åberg & Lenz Taguchi sammanfattar det så att skillnaden mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation är reflekterandet och att man använder 

resultatet av reflektionerna till att föra den pedagogiska praktiken framåt. Ännu en dimension 

av pedagogisk dokumentation bidrar Skolverket (2012) med när de beskriver att 

dokumentationerna även bör användas för att belysa pedagogens agerande i olika situationer. 

På så sätt kan de vuxna i förskolans verksamhet få syn på, reflektera över och förfina det 

arbetssätt man har. Lenz Taguchi (2000) menar att pedagogisk dokumentation för 

pedagogerna innebär ett lärande även för dem, gemensamma reflektioner kring film från den 

pedagogiska praxisen kan vara ett effektivt verktyg i syfte att utveckla pedagogerna. Vidare 

upplyser Lenz Taguchi om att barndokumentationer även kan vara ett sätt att för vuxna att 

reflektera kring sin roll i barnens lärprocesser och att pedagogerna ständigt bör ifrågasätta sin 

praktik. 

I Reggio Emilia området i Italien använder man sig av en utvecklad form av pedagogisk 

dokumentation som innebär att barnens intressen och resultatet av reflektionerna kring 

dokumentationen styr innehållet i förskolornas verksamhet (Dahlberg & Åsén, 2005; Jonstoij 

& Tolgraven, 2001; Reggio Children, 2001) Grundtanken i Reggio Emiliaområdet är enligt 

Dahlberg & Åsén (2005) att respektera och lyssna på barnen, arbetssättet ger barnen makt 

över sina egna lärprocesser. Filosofin i Reggio Emiliaorådet ”… handlar om ett 

förhållningssätt till barn lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter där 

värdegrunden är djupt förankrat i ett demokratiskt synsätt. Förhållningssättet handlar om att 

skapa relationer som bygger på delaktighet.” (Wehner- Godée, 2010, s. 27). Barnen får 

möjlighet att tänka fritt och pröva sina hypoteser mot andras, barnen begränsas inte till rätt 

och fel. Forskande och delaktighet är två ord som på ett bra sätt skildrar verksamheten som 

bedrivs i Reggio Emilia området (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Tanken kring att barnen får 

frihet att pröva sina teorier utan tanke på rätt eller fel handlar enligt Lenz Taguchi (2000) om 

att pedagogerna har en ambition att inte hämma barnen och att de senare kan få möjlighet att 

pröva sina teorier mot vuxenvärldens vetenskapligt underbyggda teorier. Reggio Emilias 
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arbetssätt har studerats av Wallin (2005) och hon anser att vi i Sverige bör ifrågasätta och 

utvärdera de regler och gränser som är vedertagna på våra förskolor. Pedagogerna bör även 

reflektera kring dessa så att man inte slentrianmässigt håller fast vid något som hämmar 

barnen. Arbetssättet i Reggio Emilia inte är någon metod att kopiera, utan snarare ett 

förhållningssätt kring reflektion som rör den värld barnen befinner sig i (Jonstoij & 

Tolgraven, 2001; Wallin, 2005).    

Jonstoij & Tolgraven (2001) beskriver att verksamheten anses så viktig att alla barn deltar 

mellan 9 -16 varje dag oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. Dessutom är föräldrarnas 

engagemang och delaktighet som en lika grundläggande del i verksamheten som miljön, 

pedagogerna och organisationen.  Lärandet anses mer hållbart om det är barnens eget intresse 

som styr innehållet i verksamheten. Observationerna och reflektionerna är väl integrerade i 

den vardagliga verksamheten och lärprocesserna är gruppbaserade. Gruppen betraktas som en 

stor tillgång för det enskilda lärandet, kunskap uppstår i gemenskap med andra och de 

gemensamma reflektionerna för lärandet vidare (Dahlberg & Åsén, 2005; Jonstoij & 

Tolgraven, 2001). I förskolorna finns ett ”relationssystem” (Jonstoi & Tolgraven, 2001, s. 41) 

som handlar om att gruppen består av individer som har någon form av relation till varandra. 

Gruppen kan inte ses som en homogen enhet, utan individer som ingår i en grupp och samspel 

och kommunikation är en viktig del gruppgemenskapen. Förskolan ingår även i samhällets 

relationssystem och betraktas som en viktig del, där människors olikheter tas tillvara på och 

ses som en tillgång (Wehner- Godée, 2010).  

Sheridan m fl (2010) upplyser om att ”I förskolor med hög kvalitet sker ömsesidiga möten där 

barn kan vidga sitt kunnande. Förutsättningarna för sådana ”möjlighetsmöten” är att barn och 

lärare delar här och nu, och att lärarna möter barnen i deras intentioner och strävar efter att 

inta deras perspektiv.” (s. 140). Wehner- Godée (2010) poängterar att dokumentationerna inte 

används för att söka brister hos barnen, utan att de utgår ifrån vad barnen kan. Bjervås (2011) 

menar att utgångspunkten i pedagogiska dokumentationer bör vara att barn är kompetenta. 

Bjervås studie visar dock att pedagogerna håller fast vid ett visst mognadstänkande kring 

barn. Vidare anser pedagogerna i Bjervås studie att bristande kompetens hos de vuxna har en 

negativ inverkan på barnen. 

Dahlberg & Åsén (2005) beskriver miljön som ”den tredje pedagogen” (s.202) den ska 

utformas på så sätt att den inspirerar barnen till lärande. Bildspråket har en särställning i det 

pedagogiska arbetet och förskolorna använder sig av atelieristor, en typ av bildlärare. Barnens 

bilder används som kommunikation av tankar, erfarenheter och känslor (Dahlberg & Åsén, 

2005). Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) bör barnen vara delaktiga i miljöns planering för 

att åstadkomma en, för dem, meningsfull lärandemiljö. Pedagogerna bör förändra miljöns 

utformning i takt med den aktuella barngruppens behov. Wehner- Godée (2010) anser att det 

är en pedagogisk konsekvens av pedagogisk dokumentation och ett aktivitetspedagogiskt 

arbetssätt att man som pedagog är beredd på att förändra och utveckla sin verksamhet.  

Även tiden måste omorganiseras för att hinna med dokumentationerna och reflektionerna. 

Pedagogerna får kritiskt granska sin verksamhet för att göra om sina prioriteringar. Dessutom 

måste pedagogerna hitta fokus för vad som ska dokumenteras för att ha tid till att bearbeta allt 
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material. Materialet bör även, enligt Skolverket (2012) struktureras och sorteras på ett sådant 

sätt att pedagogerna inte drunknar i det. Bjervås (2011) menar att det kan vara fördelaktigt att 

dokumentera mindre för att ge utrymme för mer omfattande reflektioner istället. 

Skolverket har givit ut ett stödmaterial som sammanfattar hur de tänker att arbetssättet med 

pedagogisk dokumentation ska fungera i våra förskolor. 

Det kan beskrivas som ett kollaborativt arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens 

utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks 

under arbetets gång. De vuxna ses inte som guider eller ledsagare som lotsar barnen, utan de är 

först och främst medskapare av kunskap. Personalen är en del i samspelet och de är därför också 

delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Idén med ett kollaborativt utforskande 

arbetssätt är att ta tillvara olikheter som finns i enskilda barns sätt att tänka och göra, och att 

utforska konsekvenserna av olika sätt att tänka och göra. När barn och vuxna ses som 

medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasi centrala aspekter av det utforskande 

arbetet. (Skolverket, 2012, s.21) 

4. Metod 

I denna del av studien kommer jag att redogöra för studiens metod. Den kvalitativa intervjun 

kommer att behandlas med dess olika delar, samt det etiska perspektivet kring intervjuerna. 

Därefter kommer genomförandet vid mina intervjuer att redogöras för att avslutas med kort 

information om informanterna. Informanterna kommer fortsättningsvis att kallas informanter, 

pedagoger eller förskollärare. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att 

undersöka ett specifikt kontextbundet fenomen ur informantens synvinkel. 

Kvale & Brinkmann (2009) upplyser om att en halvstrukturerad intervju inte är ett vardagligt 

samtal och inte strukturerat frågeformulär utan något mittemellan. En låg grad av 

standardisering innebär att informanterna har ett ganska stort inflytande över intervjun. 

Intervjuerna varierar en del när intervjuaren anpassar frågornas ordningsföljd och kommer 

med följdfrågor som passar i just den situationen (Trost, 2005). Intervjun är ett sätt att få ta 

del av den andres livsvärld och den relation som finns till den. Kvale & Brinkmann (2009) 

framhåller den kvalitativa forskningsintervjun som fenomenologisk, det är informanternas 

uppfattning av ett visst fenomen som är det väsentliga och informanternas tankar och 

upplevda verklighet är det som ligger till grund för analyserna. Trost (2005) anser att det är en 

fördel om den som skriver rapporten även är den som utför intervjuerna, detta för att kunna 

använda sig av andra intryck, förutom orden, i analysen. 

Bell (2006) anser att det finns vissa problem kring den kvalitativa forskningsintervjun med 

tanke på att det tar ganska lång tid att utföra och bearbeta intervjuerna så blir antalet naturligt 

begränsat. Det begränsade antalet intervjuer kan medföra att man får en viss skevhet i 

resultatet. Den mänskliga faktorn kan också påverka skevheter i resultatet därför måste man 
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som intervjuare och tolkare av intervjuer förhålla sig kritisk till tolkningen av den insamlade 

informationen. Trost (2005) uttrycker att ett av problemen kring kvalitativa studier är 

trovärdigheten. 

Patel & Davidsson (2011) beskriver att man som intervjuperson kan skriva ett brev som ett 

sätt att framföra nödvändig information till informanterna. 

En hermeneutisk tolkning av en text innebär att få fram meningen och att hitta de giltiga, 

gemensamma kopplingarna för fördjupad förståelse (Kvale & Brikmann, 2009).  

En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och genom 

språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Till skillnad från positivisterna är man 

inte intresserad av att förklara företeelser. Hermeneutikern menar istället att det går att förstå 

andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer 

till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga 

livsyttringar. Man menar också att människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och 

i handling, som det går att tolka och förstå innebörden av. (Patel & Davidsson, 2011, s. 29). 

Hermeneutisk tolkning beskrivs av Lenz Taguchi (2000) som en vilja att förstå ett fenomen i 

omvärlden. Lenz Taguchi menar vidare att hermeneutiken liknar fenomenologin i det 

avseendet att det anses att kunskap och lärande är situationsbundet och individuellt, inte 

generellt. 

4.1.1 Intervjusituationen 

Trost (2005) upplyser om att den första kontakten mellan intervjuare vanligtvis sker via 

telefon, intervjuaren bör kort presentera sig och sitt ärende. Accepterar informanten intervjun 

bestämmer man en tid och plats och intervjuaren upplyser om ungefärlig längd på intervjun 

som inte bör överstiga nittio minuter. I intervjusituationen bör man försöka hålla en så 

jämbördig relation mellan informant och intervjuare som möjligt och det är bra att som 

intervjuare hålla en lämplig ögonkontakt. Tystnader under intervjun kan vara positivt för att 

informanten kan få möjlighet att komplettera sin information. Frågor som inledas med varför 

bör helt undvikas och man bör hålla sig till att fråga, inte påstå eller föreslå. Det kan också 

vara bra att ha i åtanke att intervjun inte är slut i och med att inspelningen är slut. Viktig 

information kan komma mellan inspelningen stängs av och den stund när informant och 

intervjuare lämnar varandra. 

4.1.2 Ljudupptagningen 

Patel & Davidsson (2011) och Trost (2005) beskriver att fördelarna med denna metod är att 

svaren blir exakt återgivna på inspelningen. Kvale & Brinkmann (2009) och Trost (2005) 

belyser en annan fördel vid ljudupptagning av intervjuer och det är att intervjuaren kan 

koncentrera sig på ett bättre sätt på själva intervjun. Trost (2005) menar vidare att det kan vara 

en fördel att upprepade gånger kunna ta del av intervjuns nyanser som till exempel tonfall. 

Dessutom kan ljudupptagningen vara ett bra sätt för den som intervjuar att upptäcka sätt att 

förfina sina intervjuer när man får möjlighet att lyssna på sig själv. 
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De nackdelar som finns vid en ljudupptagning är den tekniska apparaten kan ha en hämmande 

effekt på informanten och att det krävs ett gediget efterarbete för att göra utskrifter (Patel & 

Davidsson, 2011; Trost, 2005). Dessutom upplyser Patel & Davidsson (2011) att 

ljudupptagningar kräver informantens tillstånd. 

4.1.3 Frågorna 

Kvale & Brinkmann, 2009 och Trost, 2005 anser att frågorna bör vara korta, öppna och med 

ett enkelt och tydligt språk. Patel & Davidsson (2011) upplyser om ett bra sätt att organisera 

sina intervjufrågor. Frågorna inleds med neutrala bakgrundsfrågor och avslutas med att ge 

informanterna möjlighet att själva få uttrycka om de tycker att något saknades under 

intervjun, däremellan kommer specifika frågor kring ämnet. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver en del tekniker kring intervjuer, som att ställa en del uppföljningsfrågor på 

intressanta svar för att få förtydliganden och vidareutvecklanden. En annan effektiv metod är 

tystnaden, den kan vara ett bra redskap för att informanten kan få en stunds reflektion och på 

så sätt komma med värdefull information.  

4.1.4 Reliabilitet och validitet  

Trost (2005) upplyser om att tankarna kring reliabilitet och validitet har sitt ursprung i 

kvantitativ metodologi.  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, ses traditionellt som att sätt att mäta hur stabil en 

undersökning är och att undersökningssituationerna följer samma mönster (Trost, 2005). 

Enligt Patel & Davidsson (2011) får man hitta andra vägar att mäta reliabiliteten när den är 

svår att mäta, som till exempel vi kvalitativa intervjuer. Verkligheten, de kvalitativa 

intervjuerna, kan då lagras eller spelas in för att man ska kunna vara säker på att ha uppfattat 

allt rätt. Intervjuarens förhållningssätt gentemot informanterna kan också påverka 

reliabiliteten. Påverkar intervjuaren informanten på åt något särskilt håll sjunker reliabiliteten. 

Validitet eller giltighet handlar om huruvida studien mäter det som den var avsedd att mäta 

(Bell, 2006; Patel & Davidsson, 1994; Trost, 2005). När kvalitativa intervjuer utförs måste 

intervjuaren säkerställa sig om att informanten vet vad man frågar efter så den svarar på det 

intervjuaren avsåg (Trost, 2005). För att validiteten ska vara god måste reliabiliteten vara hög, 

däremot är det inte säkert att validiteten är hög bara för att reliabiliteten är det (Bell, 2006).  

4.2 Etiska överväganden 

Intervjuer ställer etiska krav på den som ska utföra intervjun och för intervjuns tillförlitlighet 

ska den dokumenteras noggrant. Det ligger på den som arrangerar intervjun att upplysa om 

hur den ska dokumenteras och informanten bör få möjlighet att avgöra om det är acceptabelt. 

Förnuftet är det bästa redskapet vi har i etiska frågor (Forsman, 1997). Det är viktigt att tänka 

på hur man tar upp frågan om hur identifierbar respondenten ska vara. Bell (2006) och Trost 

(2005) beskriver en viktig men avgörande skillnad angående om man som forskare erbjuder 

undersökningspersonen konfidentialitet eller anonymitet. Om man erbjuder anonymitet 

innebär det att inte ens forskaren ska kunna identifiera personen medan konfidentialitet 
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innebär att informanten inte ska kunna identifieras i undersökningen. Patel & Davidsson 

(2011) anser att informanterna i en kvalitativ intervjustudie ska behandlas konfidentiellt.  

Vetenskapsrådet, 2002 menar att det finns fyra grundkrav för etiskt försvarbar forskning: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att forskaren informerar informanten om vad som gäller kring 

dess deltagande, till exempel att deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst. 

Samtyckeskravet handlar om att informanten själv har rätt att bestämma över sitt deltagande. I 

en undersökning bör informanterna vara så anonyma som möjligt påpekas det under 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet går ut på att informantens deltagande nyttjas endast i 

den aktuella forskningen.  

Kvale & Brinkmann (2009) poängterar att de etiska avgörandena löper genom hela 

forskningsprocessen, inte endast vid någon särskild del. 

 

4.3 Genomförande 

I god tid innan intervjuerna utformades intervjufrågor utifrån ämnet och syftet (se bilaga 2). 

Lämpliga informanter valdes ut och mitt urval av informanter var selektivt. Eftersom studien 

handlar om pedagogisk dokumentation var det en förutsättning att hitta informanter som är 

aktiva inom området. Inför intervjuerna har jag upplyst först vid telefonkontakt och även med 

ett missivbrev att intervjuerna kommer att dokumenteras med ljudupptagning (se bilaga 1). 

Informanterna har valt tid, inom vissa ramar, och plats. 

Vid intervjuerna har en MP3- spelare använts för ljudupptagning. Frågorna inleddes med lite 

allmän bakgrundsinformation och efter det kom de specifika sakfrågorna. Intervjun avslutades 

genom att ge informanterna möjlighet att ge övriga upplysningar som de ansåg kunde vara 

viktig för studien. Intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället och 

sammanställdes till en text indelad under ett antal passande rubriker. 

Information som inte anses som väsentlig för studien har sorterats bort.  

4.4 Informanter 

Samtliga förskollärare har jobbat över 20 år inom förskolan. Jag kommer att referera till dem 

som förskollärare 1, 2, 3 och 4. De har inga särskilda utbildningar efter 

förskollärarutbildningen utom förskollärare 4 som gått ett antal kurser i pedagogisk 

dokumentation och ett par högskoleutbildningar som handlade om arbetssättet kring Reggio 

Emilia. Alla förskolorna jobbar, i varierande grad, med en inspiration från Reggio Emilia. 

Förskollärare 1,2 och 3 jobbar på förskolor med flera avdelningar och förskollärare 4 på en 

förskola som endast består av en avdelning. Avdelningarna som förskollärare 1 och 4 arbetar 

på är syskonavdelningar medan förskollärare 2 och 3 jobbar på åldersindelade avdelningar. 



14 

 

5. Resultat 

Här presenteras resultatet av de fyra kvalitativa forskningsintervjuerna. Informationen från 

förskollärarna har slagits ihop under ett antal rubriker relevanta för studien. 

5.1 Organisation  

På samtliga avdelningar är grundbemanningen två förskollärare och en barnskötare i 

barngrupp. Informanterna uppgav att det är de som förskollärare som har huvudansvaret för 

den pedagogiska dokumentationen. Anledningarna till att det förhåller sig så handlar först och 

främst om att det är förskollärarna som har den formella utbildningen i ämnet och att 

förskollärarna har avsevärt mycket mer planeringstid än vad barnskötarna har. De angav att 

barnskötarna inte har tillräcklig planeringstid för att jobba lika aktivt med pedagogisk 

dokumentation. Förskollärarna framhöll dock att barnskötarna också är delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen, det avsätts tid till information på avdelningsmöten som 

handlar om den för att hålla barnskötarna uppdaterade. En förskollärare menade att det är 

oerhört viktigt att alla i arbetslaget jobbar tillsammans mot samma mål. 

5.2 Arbetet med pedagogisk dokumentation 

Förskollärarna beskrev pedagogisk dokumentation på så sätt att man använder foto, film, 

ljudupptagningar och alster för att reflektera tillsammans med andra. 

För mig är det ett sätt att se lärandeprocesser hos barn och i högre grad ett verktyg i jobbet. Jag 

har gått en utbildning för väldigt många år sedan och där var det aldrig tal om dokumentation. 

Nu de senaste åren har det här verkligen blommat ut. Förut dokumenterade vi ju mycket och det 

gör vi ju fortfarande men nu håller vi mer på att förstå vad pedagogisk dokumentation handlar 

om. Det blir ju tydligt för mig som förskollärare var och hur jag ska utmana barn om jag 

använder mig av pedagogisk dokumentation. (Förskollärare 1).  

Reflektionerna kan ske mellan vuxen- vuxen, vuxen- barn och en pedagog sa att det uppstår 

spontana reflektioner mellan barnen eftersom de är så vana vid arbetssättet. Någon uppgav 

också att hon reflekterar på egen hand kring dokumentationerna. Den pedagogiska 

dokumentationen är ett sätt att se lärandeprocesser hos barn och synliggöra dem. Pedagogerna 

reflekterar kring förhållningssätt, arbetssätt och lärande processer, det blir som en motor i 

arbetet som driver det framåt. I den ser de dåtid, nutid och framtid och hela verksamheten 

synliggörs. Pedagogernas har en ambition att lyfta det positiva genom de pedagogiska 

dokumentationerna. 

I förskolornas pedagogiska praxis används den pedagogiska dokumentationen aktivt. 

Förskollärarna angav att det är svårt att dra någon direkt gräns mellan arbetssättet kring 

Reggio Emilia och den pedagogiska dokumentationen, det går in i varandra. En förskollärare 

påpekade dessutom att hon tycker att det finns mycket av Reggio Emilias tankar i Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010). Hon menade att det finns många kopplingar däremellan och 

att det styrker det arbetssätt man har valt på förskolan. 
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Alla förskollärare angav att de till viss del har vuxenstyrd planerad verksamhet utifrån 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). De vuxna har en planering och ett mål med 

aktiviteterna men det kan förändras i takt med vad barnen upptäcker. Några förskollärare 

uppgav att verksamheten är styrd till och med från ledningshåll i något som de kallar ”det 

pedagogiska året” (Förskollärare 1, 2 och 3). ”Det pedagogiska året” innebär att en cirkel har 

satts upp på väggen som är indelad i tolv delar där varje del representerar en av årets månader. 

I dessa månader har markerats vilket ämnesområde som är prioriterat under den perioden. Det 

kan innebära att alla förskolor ska ägna januari och februari åt att särskilt prioritera matematik 

till exempel och i alla dessa ämnesområden ska den pedagogiska dokumentationen bakas in. 

Verksamheten är även delvis barnsstyrd och det innebär att pedagogerna tar reda på vad 

barnen är intresserade av genom pedagogisk dokumentation. De intresseområden som fångas 

tar pedagogerna fasta på och spinner vidare kring dem genom att föra in lärandeobjekt i 

aktiviteterna.  

Ser jag ett starkt intresse i leken så plockar jag naturligtvis upp det och använder det i min 

grupp. Då säger jag till de andra att nu måste vi nog ta ett tema kring det här en stund. Då 

forskar vi i det. I det temat bakar jag in ett lärandeobjekt kring till exempel matte eller språk. Här 

måste jag hänga med och utveckla miljön och lärandeobjektet så att det blir intressant. Det ska 

vara lustfyllt och roligt för barn, sådana saker är jätteviktigt. Det är ju som grunden i vår 

pedagogik att det ska vara det. (Förskollärare 3). 

En pedagog berättade om att ett antal barn var väldigt intresserade av vatten. Hon tog fasta på 

det och ville föra in ett lärande kring matematik i barnens lek. Olika burkar och mått 

plockades fram för att träna antal och mängd. Barnen fick jobba med materialet med stöd av 

pedagogens öppna frågor samtidigt som hon dokumenterade. I aktiviteten upptäckte barnen 

var det rymdes mer och mindre vatten och att det var svårt att hälla ur ett decilitermått ner i en 

smal vas och pedagogen fick upptäcka att det var svårt för barnen att fylla, hälla och räkna 

decilitermått i olika kärl. Genom den dokumentationen kom det fram ett lärande för barnen 

såväl som för pedagogen. 

Dokumentationerna sker framför allt vid de styrda aktiviteterna men även i den fria leken. 

Dokumenterandet av den fria leken uppges vara svårare. En förskollärare nämnde att med 

tiden ökas skickligheten att hitta guldkornen i den fria leken så att dokumentationerna i den 

blir bättre. En annan förskollärare angav att de använder dokumentationerna i fri lek eller 

styrd aktivitet beroende på vad man vill se och var reflektionsbehovet finns. Är det sociala 

samspelet som kräver närmare analys så är det den fria leken man dokumenterar och 

reflekterar kring.  

Pedagogisk dokumentation på de här styrda timmarna blir ju lite annorlunda än om jag kollar 

den fria leken, kan till exempel kolla på vad det är som inte funkar i ett speciellt rum varför 

barnen bara bråkar hela tiden. Det används som ett verktyg på olika sätt, kan ju känna att när jag 

har projektarbete kan jag tänka vad de har lärt sig. I övrigt kan det vara mer sociala samspel, hur 

det funkar eller om vi behöver göra om rummet. (Förskollärare 2). 
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En tredje pedagog beskrev att de är alltid två pedagoger vid de styrda aktiviteterna och på så 

sätt frigörs den ena för att kunna dokumentera, verksamheten organiseras för att möjliggöra 

den pedagogiska dokumentationen. 

De aktiviteter som görs på förskolan behöver inte vara åldersindelade, utan förskollärarna 

berättade att de sätter ihop olika konstellationer på grupperna. De utgår ifrån barnens intresse 

eller var barnet står i kunskapsnivå till det som ska göras. Ett undantag från detta är att de 

äldsta barnen brukar få göra lite särskilda aktiviteter inför skolstarten.  

Pedagogisk dokumentation är prioriterat på dessa förskolor. ”Pedagogisk dokumentation har 

fått mycket mer tid än förut.” (Förskollärare 2). Pedagogerna försöker göra sitt bästa för att 

möjliggöra den. Ett par pedagoger menade att attityden i arbetslaget måste vara tillåtande, så 

att de ger varandra den extra tid som kan behövas när man håller på med en dokumentation. 

Dessutom tyckte de inte att det är en bra idé att försöka vara ”den duktiga 

pedagogen”(Förskollärare 4) som har en stor grupp med barn när det ska jobbas med en 

särskild aktivitet. Har pedagogen för många barn blir kommer inte alla till tals och det blir 

svårt med den pedagogiska dokumentationen. En förskollärare uttryckte att det går att 

organisera pilotgrupper med bara ett fåtal barn för att få en bra dialog i gruppen. På så sätt kan 

det bli att ett fåtal barn jobbar med en aktivitet med en pedagog samtidigt som en annan 

pedagog kan ha ansvaret för ganska många barn. 

En pedagog nämnde att de hade satt upp förslag på frågor man kan ställa till barnen i olika 

rum på förskolan för att utmana deras tänkande. Det är särskilt praktiskt om det skulle vara 

vikarier som är lite osäkra på arbetssättet. 

5.2.1 Förskolans miljö 

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt led i hur förskollärarna organiserar förskolans ute- 

och inne miljö. De dokumenterar barnens lek och reflekterar kring dokumentationerna med 

barnen för att utforska vad barnen har för önskemål kring sin förskolemiljö. En förskollärare 

berättade att de upptäckte att flickorna aldrig deltog i byggleken. Hon sa att före den 

pedagogiska dokumentationen och Reggio Emiliainspirationen skulle de kanske inte funderat 

så mycket på det. Nu dokumenterar man leken och reflekterar kring dokumentationerna för att 

se om man kan göra förändringar i miljön för att även locka flickorna till en aktiv bygglek. 

Utifrån reflektionerna plockades det fram lite annat byggmaterial och pedagogerna erbjöd 

flickorna utmaningar som lockade. 

Pedagogerna reflekterar ständigt kring miljöns utformande. Man har tankar kring vad rummet 

säger till barnen. ”För att utforma miljön utgår vi ifrån dokumentationerna för att se vad 

barnen egentligen gör. Vad tänker de här inne? Vad är det de är intresserade av just nu? Man 

har det hela tiden levande i olika former.” (Förskollärare 2). Istället för att vara upprörda på 

barnen om de springer så ser de över rummets planering så att det inbjuder till andra 

aktiviteter om man inte vill att de ska springa. Vill förskolan istället satsa på att barnen får 

uttrycka sig estetisk får pedagogerna se till att det finns lockande material tillgängligt för 

barnen. Just att ha tillgängligt material anses väldigt viktigt men också svårt, särskilt på 
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syskonavdelningarna anser pedagogerna att det är en svår nöt att knäcka. De vill ha bra och 

stimulerande material anpassat till de små barnen men då tycker de stora barnen inte att det är 

utmanande nog. De stora barnen vill ha material som erbjuder utmaningar, är spännande och 

lockande men då kan det vara högst olämpligt för de små barnen. En förskollärare berättade 

om en mamma som kom efter en helg och ville att de skulle ställa bort pärlorna för hennes 

lilla barn hade bajsat ut pärlor. Förskollärarna såg med andra ord planerandet av miljön som 

en utmaning, särskilt på syskonavdelningarna. 

Förskollärarna uppgav att de tagit inspiration från Reggio Emilia när det gällde utformandet 

av förskolans miljö. Vid rundvandring på avdelningarna syntes tydliga spår av det. Där fanns 

låga bord, tillgängligt material och insyn i de rum som var möjliga att organisera så. 

5.2.2 Lagring av de pedagogiska dokumentationerna 

Ett par av förskolorna uppgav att de använder sig av porfolio eller mapp för förvaring av 

dokumentationerna, där det lagras dokumentationer på barnet i olika lärandesituationer. 

Förskollärarna har aktivt dokumenterat med tanke på olika ämnesområden som finns angivna 

i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). I portfolion fanns till exempel ett avsnitt för 

matematik, ett för språk och ett för teknik och pedagogerna såg till att varje barn på förskolan 

har en dokumentation kring alla ämnesområden under ett år. En annan metod som användes 

för lagring av de pedagogiska dokumentationerna var att lägga dem i mappar i datorn. 

Pedagog 4 upplyste om att på hennes förskola kunde de göra en enkel Power point på den 

aktuella dokumentationen för att göra den överskådlig och lätt för andra att jobba med. 

Använder man sig av Power point kan kollegorna gå in och titta på den och kommentera och 

reflektera om man inte har tid att sitta tillsammans för reflektioner. Dokumentationer fanns 

även framme på förskolan, framför allt i hallen. Tanken bakom det är att dokumentationerna 

ska vara synliga för barnen, föräldrarna och pedagogerna. Finns dokumentationerna framme 

och tillgängliga för barnen kan situationer för spontana reflektioner uppstå. 

De pedagogiska dokumentationerna som ligger i portfolion följer barnet genom hela 

förskoletiden och den får barnen ta hem när de slutar på förskolan. De elektroniska 

dokumentationerna och alla bilder på barnet hanteras på lite olika sätt. En del förskolor 

bränner ut allt material på en dvd- skiva och skickar hem det och andra raderar allt material 

när barnet slutar på förskolan. Pedagogerna som inte skickar hem materialet sa att det 

förfaringssättet har kommit efter noggrant övervägande, ur ett etiskt perspektiv har man tagit 

beslut att hantera dokumentationerna så. En förskollärare uppgav att det inte känns etiskt 

riktigt att skicka hem dokumentationer med många bilder på olika barn i olika situationer. 

Dessutom kan de finnas barn som har skyddad identitet och barn från andra kulturer vars 

föräldrar kanske förhåller sig negativt till dokumentationer. Om bilderna kommer hem till alla 

barn tappar förskolan kontrollen över dem och bilderna kommer väldigt lätt ut på Internet. 

Istället skrivs enstaka utvalda bilder ut som skickas hem när barnet slutar. 
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5.2.3 Barnsyn 

Den barnsyn man har ligger till grund för hur man arbetar med barnen, uppgav pedagogerna. 

Samtliga berättade med stor inlevelse hur arbetet med pedagogisk dokumentation och de 

Reggio Emilia inspirerade tankesättet har förändrat den barnsyn man har. Vissa känner dåligt 

samvete över hur de arbetat tidigare med att bedöma barn utifrån stadieteorier och inte 

behandla barnen som de individer de är. Uppstod ett problem kring ett barn så la man fokus 

på hur individen skulle kunna rättas till. Viktigast var att pedagogerna presterade i samlingar 

och aktiviteter, barnen skulle mest sitta stilla och lyssna på pedagogen och svara på direkta 

frågor med ett givet rätt svar. Många gånger gjorde pedagogen saker åt barnen som barnen 

egentligen kanske kunde. Men nu uppger pedagogerna att tankesättet annorlunda med 

reflektioner kring hur man ska förändra miljö och arbetssätt och om man upplever att det blir 

ett problem görs inte individen till bärare av problemet. De vuxna i förskolan utgår ifrån ett 

barnperspektiv när verksamheten utformas och barnen är delaktiga i verksamheten och 

utformandet av den. En förskollärare upplyste om att hon inte säger nej lika ofta nu som 

tidigare. ”…jag tänker inte nej automatiskt utan funderar om vi kan göra på något annat sätt 

och att man frågar barnen mer vad dem vill.” (Förskollärare 4). En tydlig utgångspunkt är att 

barn kan. Pedagogerna hjälper inte barnen med allt och gör saker åt dem. Barnen utmanas och 

de får tid på sig att prova sig fram. En förskollärare berättade entusiastiskt om alla fantastiska 

ettåringar hon jobbar med och hur mycket de kan. ”I de pedagogiska dokumentationerna får 

man syn på det kompetenta barnet!” (Förskollärare 3). Hon ville framhålla att det är mest 

intressant att jobba med ettåringar och pedagogisk dokumentation. 

En förskollärare ansåg att barnen ska vara delaktiga i valet av de bilder som används i de 

pedagogiska dokumentationerna. Hon påpekade att om inte barnen görs delaktiga i den delen 

av processen så finns en stor risk att de kan känna sig kränkta. 

Det ansågs av största vikt att ha en aktiv och löpande dialog i arbetslaget kring vilken barnsyn 

de vuxna har.   

5.2.4 Föräldrarna 

I första hand blir föräldrarna delaktiga genom dokumentation som hängs upp i hallen. 

Pedagogerna försökte få igång aktiva samtal kring dessa dokumentationer för att rikta 

föräldrarnas uppmärksamhet mot barnens lärandeprocesser. Riktar man föräldrarnas 

uppmärksamhet mot dessa dokumentationer kan föräldrarna ställa andra frågor än de vanliga 

vardagsfrågorna och de blir mer insatta i vad som händer på förskolan. En förskollärare lyfte 

att en vanlig dokumentation som hänger i hallen kan bli en pedagogisk dokumentation om 

pedagogen passar på att fånga de reflektioner föräldrar, barn och pedagog har kring 

dokumentationen. Vid föräldramöten och utvecklingssamtal används dokumentationerna för 

att visa hur man jobbar. Det blir ett bra verktyg för att visa på barnens utveckling och lärande. 

Informanterna förmedlade en olikhet i föräldrarnas delaktighet kring de pedagogiska 

dokumentationerna. En förskola stack särskilt ut när förskolläraren berättade att de med den 

pedagogiska dokumentationens hjälp har bett föräldrarna om råd hur de ska gå vidare i arbetet 

och på så sätt blev föräldrarna mer engagerade i det pedagogiska arbetet på förskolan.  
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5.2.5 Styrning kring pedagogisk dokumentation 

Förskolans ledning, förskolechefer och politiker, framhåller att pedagogisk dokumentation ska 

användas i förskolans verksamhet. På de flesta förskolor är pedagogisk dokumentation något 

som de jobbar aktivt med på utbildningsdagar och träffar man har för att diskutera 

pedagogiska frågor. Förskollärarna visade att de ska jobba kring Skolverket (2012) ett 

stödmaterial som kommit för att underlätta i arbetet med pedagogisk dokumentation. Personal 

från kommunens alla förskolor skulle läsa vissa avsnitt som senare skulle diskuteras i grupper. 

Förskollärarna uppgav att förskolans ledning ser det som ett led och ett verktyg i förskolans 

kvalitetsarbete eftersom att det underlättar att ha ett omfattande material som stöd. 

Kvalitetsarbetet sker kontinuerligt. Förskolorna plockar fram material och jobbar igenom det 

ett par gånger per termin för att det ska hållas levande och för att det inte ska vara ett stort 

jobb som är svårt att gripa över i slutet på vårterminen. 

5.3 Varför pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna var samtliga väldigt positiva kring arbetssättet med pedagogisk dokumentation. 

”…det är väldigt roligt och för oss har det blivit en nytändning i arbetet. Man ser sitt jobb på 

ett helt annat sätt. Just det här att det är en utmaning både för mig och för barnen hela tiden, 

att man kan gå vidare med något.” (Förskollärare 4). 

Anledningen till användandet av pedagogisk dokumentation var i första hand för att det står i 

läroplanen att det är ett arbetssätt som ska tillämpas i förskolan. Ett annat argument 

förskollärarna pratade om som inte direkt har med barnen att göra är att pedagogisk 

dokumentation blir ett verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten. 

Pedagogerna vill se varje barn och ta tillvara på barnens intressen. Med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen kan förskollärarna utmana barnen vidare i deras intressen och 

utveckling. De kunskaper pedagogisk dokumentation ger om barnen visar hur den 

pedagogiska praktiken ska utformas. Vissa barn behöver mycket utmaningar och andra barn 

får man vara mer försiktig med. Den reflekterande praktiken gör att pedagogerna kan utforma 

en väl avvägd verksamhet för alla barn. ”Det här är ett helt annat lärosätt, en annan 

lärandemiljö och andra lärprocesser som jag inte upplevde att man hade förr.” (Förskollärare 

2). En pedagog drog sig förfärat till minnes sitt tidigare arbetssätt när alla skulle göra allt 

samtidigt och barnen behandlades som en grupp där de ansågs finnas på vissa nivåer, inte 

individer som blev mötta efter individuella behov.  

Pedagogisk dokumentation användes av de flesta förskolorna för att utveckla även de vuxna i 

deras arbetssätt och då används i huvudsak filmkamera. Pedagogerna reflekterar gemensamt 

kring materialet för att förfina arbetssätt, men framför allt för att upptäcka pedagogernas 

brister. De kan använda sig av den arbetsmetoden om något särskilt ska studeras och 

utvecklas. Vid ett tillfälle hade en förskola ställt upp en kamera i hallen för att dokumentera 

hur pedagogerna förhöll sig i genusfrågan. Andra områden där pedagogisk dokumentation kan 

användas för pedagogerna är värdegrundsfrågor och förhållningssätt mot barnen. 
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5.4 Utvecklingsmöjligheter  

Förskollärarna upplyste om att de sett en utveckling hela tiden kring de pedagogiska 

dokumentationerna. I synnerhet om de jämför men förut, så kan de se en tydlig utveckling 

över tid där de har blivit skickligare på att sovra kring tillfällena för dokumentationerna och 

det har blivit en mindre tidskrävande aktivitet. Trots detta så ansåg samtliga att en positiv 

utveckling skulle vara att få mer tid till dokumentationer. Den planeringstid som finns är inte 

många timmar per vecka och den pedagogiska dokumentationen är bara en del av det som ska 

hinnas med under den knappa tiden. 

Genomgående ansåg pedagogerna att det de helst skulle vilja utveckla är att göra barnen mer 

delaktig i dokumentationerna. På alla förskolor är barnen delaktiga i dokumentationerna men 

det skulle vara ännu mer. Några av förskollärarna nämnde att barnen borde vara mera 

delaktiga i bildhanteringen. Med det avsågs att barnen själva ska få ta bilder och dokumentera 

det de tycker är viktigt och att de ska få sitta med vid redigeringen av bilderna för att välja 

vilka bilder som känns viktiga för dem att jobba med i pedagogiska dokumentationer. Någon 

ansåg att de skulle vilja få ännu mer möjligheter att sitta ner och reflektera tillsammans med 

barnet kring deras dokumentationer. 

Ett par av förskollärarna hade läst i tidningen Förskolan om I-pad och tyckte att det vore ett 

intressant och givande utvecklingsområde av den pedagogiska dokumentationen. De såg 

möjligheterna i att kunna ta bilder och filma med I-paden och få en direkt koppling vid en 

dokumentation, barnen kan vara med och redigera materialet och reflektera kring det.  

Det är något som jag skulle vilja utveckla att barnen är mer delaktiga i själva fotograferingen 

eller filmandet eller vad man håller på med och att de även kan vara med och redigera bilderna 

och sådär. Där ser ju jag I- paden som ett jättebra verktyg. Nu har vi ju ingen sån på förskolan 

och jag vet inte om vi kommer att få någon heller, men det finns en artikel i tidningen Förskolan 

om det. I den artikeln har de med I- paden i skogen och de redigerar filmen direkt och barnen 

sitter och flyttar bilder och sådär. Helt fantastiskt och jag känner bara wow, det där skulle jag 

verkligen vilja pröva! (Förskollärare 4). 

Ett annat spår som kom fram som utvecklingsmöjlighet var att kunna hålla fast vid samma 

dokumentation över en längre tid för att få en röd tråd i arbetet. För tillfället gör förskolan 

pedagogiska dokumentationer kring ett särskilt ämne och sen läggs det i en typ av portfolio 

som följer barnet genom förskoletiden. När en dokumentation är gjord så kommer nästa ämne 

som man dokumenterar. Pedagogen upplevde att det var otillfredsställande att inte få hålla 

fast vid en bra och, för barnet intressant dokumentation, för att spinna vidare på den. 

Portfolio eller mapp var det några pedagoger som nämnde, ingen av dem var helt nöjda med 

dess utformning och de hade omstrukturerat dem flera gånger. Ett viktigt utvecklingsområde 

för dem var att ta fram en form av portfolio som de kunde vara nöjda med och som fungerade 

i praktiken. En svårighet som upplevdes var att portfolion var svårtillgänglig för barnen och 

det var ett mål att lösa detta för att barnen lätt kunde få ta del av innehållet i sin portfolio när 

de hade lust till det. 
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Två av förskollärarnas förskolor hade flera avdelningar med åldersindelning. De två som 

arbetade på syskonavdelningar ansåg att en utveckling av det pedagogiska arbetet och i 

förlängningen den pedagogiska dokumentationen skulle vara att ha en åldersindelad 

verksamhet. ”Jag önskar att avdelningarna vore åldersindelade istället för syskonavdelningar 

för att kunna anpassa materialet på ett bättre sätt.” (Förskollärare 1). 

Ett annat sätt för att utveckla den pedagogiska dokumentationen kunde också vara att gå på 

fortbildning. 

5.5 Fördelar och nackdelar 

Pedagogerna såg många fördelar med arbetet kring pedagogisk dokumentation. Barnen ser sin 

utveckling, breddar sin kunskap och erövrar nya områden. De blir mer delaktiga i sin vardag 

på förskolan och blir mer involverade i sina lärandeprocesser än vad de var innan. Den 

kunskap de erövrar blir mer konstant, de glömmer inte tack vare att dokumentationerna 

bearbetas. Andra stora fördelar var att pedagogerna verkligen ser varje barn, deras intressen 

och förutsättningar och de vuxna blir i högre grad närvarande i barngruppen. Pedagogisk 

dokumentation kan också ha positiva effekter på självkänslan. Förskollärarna berättade att de 

sett hur barnen blir stolta över sitt arbete och vågar stå upp och prata om sina 

dokumentationer i samlingar och andra situationer. 

En förskollärare beskrev det levande arbetssättet där man kan vända något dåligt till något 

bra:  

Det är ju ingen pedagogisk dokumentation som är egentligen jättebra eller jättefärdig för man 

kan ju hålla på med den hur länge som helst och titta från olika håll, nu ser jag något annat i 

den… man måste få göra misstag, det är ju det som är grejen. Det är jätteviktigt i ett arbetslag, 

och på en förskola, att vi misslyckas ibland och det är ju det man lär sig av. Den pedagogiska 

dokumentationen blir nästan ännu bättre när man kan se att man gjort en pannkaka, då kan ju 

alla lära sig något av det. Man måste våga bjuda på sig själv, att det är lite högt i tak. Det tror jag 

att man måste träna sig på! (Förskollärare 3). 

De nackdelar som uppgavs kring den pedagogiska dokumentationen var mest av 

organisatorisk art. Tiden är något som samtliga förskollärare tar upp som det största 

problemet. ”Men sen är ju det där att det är ju tiden. Det är ju det jag kan känna att det är ju 

den som är vår största fiende, att hinna.” (Förskollärare 2). Planeringstiden varierade lite 

mellan förskolorna men oavsett hur mycket tid de hade så ansåg förskollärarna att det var för 

lite. Planeringstiden ska räcka till många praktiska göromål och pedagogerna upplyste om att 

den bristande tiden blir ett hinder i att arbeta med den pedagogiska dokumentationen full ut på 

ett tillfredsställande sätt. Dock nämnde en av förskollärarna att det är oerhört viktigt med 

förskolans organisation. Hon ansåg att med en bra struktur så går det att finna mer tid. 

Organisationen kring schema och personalens arbetsuppgifter bör vara väl genomarbetad för 

att på så sätt skapa större möjligheter. 

Ett annat hinder kan vara hanteringen av tekniken. Datorn är ett viktigt verktyg i den 

pedagogiska dokumentationen och alla inom förskolan känner sig inte bekväm med 
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användandet av den och i synnerhet den omfattande bildhanteringen som följer med 

arbetssättet.  

Skilda uppfattningar i arbetslaget kan sätta käppar i hjulen för arbetet på förskolan. Vissa 

kanske tycker att det bara verkar svårt, krångligt och onödigt att hålla på med pedagogisk 

dokumentation. Det kan även finnas grundläggande motsättningar som till exempel vilken 

barnsyn pedagogerna har. Olika utbildningar kan också medföra skilda uppfattningar i 

arbetslaget. En förskollärare tyckte att det är hennes uppgift att förklara för sina kollegor om 

arbetet kring pedagogisk dokumentation och är det ändå någon som fortfarande är negativ 

känner hon att hon bär ansvaret över att inte förklarat tillräckligt bra. Förskolläraren föreslår 

då att arbetslaget kan se någon film eller läsa någon bok som man kan reflektera kring i 

arbetslaget eller gå på någon kurs. 

En svårighet som främst uppstår när arbetet med pedagogisk dokumentation ska inledas är att 

veta vad man ska dokumentera och hur. Det kan lätt bli alldeles för mycket dokumentationer 

och de börjar upplevas som en belastning men pedagogerna menar att med tiden lär man sig 

att sovra kring vad som ska dokumenteras. Pedagogerna ansåg att det inte ska ses som ett 

misslyckade om det blir svårt i början utan se dokumenterandet som något man får lära sig 

över tid. 

Barn är olika och en del barn syns och hörs mycket, andra barn drar sig undan mer och inte 

pockar inte på uppmärksamhet. De kanske inte tycker om att bli fotograferade, då måste den 

vuxne backa och respektera barnet och försöka hitta andra vägar för dokumentation. 

Slutligen var det en förskollärare som tryckte på att pedagoger ska vara försiktig så att de inte 

överanalyserar allt som händer. Hon ansåg att barn måste få vara barn och att pedagogerna får 

ta en del saker bara för vad de är. Misslyckas förskolläraren med något så kan man se det just 

bara som ett misslyckande och göra annorlunda nästa gång! 

6. Diskussion 

I diskussionsdelen kommer först studiens metod att diskuteras inklusive reliabilitet, validitet 

och etiska överväganden. Därefter kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna 

diskuteras mot tidigare forskning i ämnet. Diskussionsdelen kommer att avslutas med 

avslutande reflektioner, förslag till fortsatt forskning och slutord. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av undersökningsmetod i denna studie föll på den kvalitativa forskningsintervjun. 

Eftersom Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att dessa intervjuer undersöker ett 

kontextbundet fenomen så ansåg jag att det skulle vara rätt väg att gå. Syftet med studien är 

att vidga förståelsen och upptäcka utvecklingsvägar för förskolans praxis och då kan den 

kvalitativa forskningsintervjun vara ett redskap för att uppnå det. Vid intervjuerna har jag fått 

ta del av pedagogernas livsvärld, förskolans pedagogiska praxis och fenomenet pedagogisk 

dokumentation precis som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att man får vid kvalitativa 
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intervjuer. Trost (2005) påpekar att det finns fördelar med att den som skriver rapporten även 

utför intervjuerna, vilket har varit en självklarhet. Utan den personliga kontakt som funnits 

med informanterna skulle materialet blivit svårt att analysera, alla intryck utöver svaren på 

frågorna hade då gått förlorad. Materialet har tolkats utifrån en hermeneutisk anda (Kvale & 

Brinkmann, 2009 och Lenz Taguchi, 2000). Ambitionen har varit att få en djupare förståelse 

kring ämnet och att finna de gemensamma kopplingarna.   

Bell (2006) har en väsentlig poäng i att antalet intervjuer måste begränsas på grund av att det 

är en tidskrävande metod. Transkriberandet och analyserandet av de fyra intervjuerna har varit 

en tidskrävande process. Jag valde att begränsa antalet intervjuer till fyra eftersom då uppstod 

ett tydligt mönster i de svar informanterna gav. Trots att informanternas svar var likartade 

efter fyra intervjuer, finns inga garantier för att det inte finns vissa skevheter i resultatet. Bell 

(2006) upplyser om att det kan uppstå vissa skevheter i resultatet när endast ett fåtal 

kvalitativa intervjuer genomförs. Jag har försökt motverka denna skevhet genom att följa 

Bells (2006) råd att förhålla mig kritisk i min tolkning av det insamlade materialet.  

Inför intervjuerna har kontakt tagits med lämpliga informanter. I enlighet med Trosts (2005) 

rekommendationer har ärendet kort förklarats för informanten och en viss tidsram på 

maximalt en timmes intervjutid angavs. Under själva intervjuerna har jag tagit fasta på en del 

tips från Trost (2005). Det visade sig fungera bra att försöka hålla en så jämbördig relation till 

informanten som möjligt, ha en lagom ögonkontakt och nyttja korta tystnader till att låta 

informanterna fundera över sina svar. En annan intressant aspekt var Trosts (2005) upplysning 

om att intervjun inte är slut när inspelningen stängs av utan när informant och intervjuare 

lämnar varandra. Tre av fyra informanter visade spontant runt på sina förskolor och berättade 

lite om verksamheten och där kom en del information fram. 

I fråga om själva ljudupptagningen uppger Patel & Davidsson (2011) och Trost (2005) att 

ljudinspelningen kan ha en hämmande effekt på informanten. Under dessa fyra intervjuer 

upplevdes ingen av informanterna hämmade i intervjusituationen, kanske beroende på att de 

är vana vid hantering av ljudupptagningar i sitt arbete med pedagogisk dokumentation eller att 

den MP3 spelare som användes vi intervjuerna var väldigt liten. Som intervjuare har jag 

upplevt stora fördelar med att spela in intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2009), Patel & 

Davidsson (2011) och Trost (2005) belyser alla de fördelar som finns med en ljudupptagning. 

Det har varit lättare i själva intervjusituationen att använda sig av ljudupptagning och vid 

efterarbetet har det varit ovärderligt att gång på gång kunna lyssna på informanterna och att 

kunna göra noggranna transkriberingar. 

Intervjufrågorna har utformats i enlighet med Kvale & Brikmanns (2009) och Trosts (2005) 

rekommendationer, de var öppna, tydliga och med ett enkelt språk. De började med 

bakgrundsfrågor, sedan sakfrågor och avslutningsvis en fråga med övrigt där informanten 

själv kunde fylla i sådant som hon ansåg saknades i intervjun. Frågorna undersökte det 

avsedda och en av informanterna uttryckte till och med att hon ansåg att frågorna var bra. 
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6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Trost (2005) beskriver att reliabiliteten av en undersökning mäts med tanke på 

undersökningens stabilitet och om undersökningssituationerna följer samma mönster. 

Ursprungligen uppstod tankarna kring reliabilitet i ur kvantitativa metoderna, vilket gör 

mätning i de kvalitativa forskningsintervjuerna svår. Det ligger i den kvalitativa intervjuns 

karaktär att vara situationsbunden och ingen intervju ser precis likadan ut. Patel & Davidsson 

(2011) beskriver att inspelningar av intervjuerna och att intervjuaren inte försöker påverka 

informanten höjer den kvalitativa forskningsintervjuns reliabilitet. Med tanke på dessa 

faktorer vill jag påstå att reliabiliteten i denna undersökning är medelhög.  

Jag har gjort mitt yttersta för att verkligen mäta det jag vill mäta för att få en god validitet i 

undersökningen. Detta genom noggranna litteraturstudier, väl avvägda frågor och utförda 

kvalitativa intervjuer med förskollärare i verksamhet som använder sig av pedagogisk 

dokumentation. Med tanke på dessa faktorer är validiteten i undersökningen hög. Bell (2006) 

upplyser dock om att med en reliabilitet som inte anses hög kan heller inte validiteten vara 

hög, så med den medelgoda reliabiliteten i åtanke får jag bedöma validiteten i detta arbete 

som medelhög. 

6.1.2 Etiska överväganden 

De etiska råden kring informanternas identifierbarhet har i undersökningen följts (Bell, 2006 

& Trost, 2005). Informanterna har skriftligt informerats om att det råder konfidentialitet kring 

deras medverkan i undersökningen (se bilaga 1). Enligt vetenskapsrådets rekommendationer 

har informanterna även informerats angående aspekterna kring informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

6.2 Resultatdiskussion 

Här behandlas informanternas praktik gällande pedagogisk dokumentation i förhållande till 

det teoretiska perspektivet. 

6.2.1  Arbetet med pedagogisk dokumentation 

Förskollärarna uppger att de använder dokumentation på två olika sätt, dels för den 

pedagogiska dokumentationen och dels dokumentation för att hänga upp på väggarna. 

Fennefoss & Jansen (2009) kallar detta för dokumentation för internt och externt bruk. Det 

var lätt att se skillnaderna på dessa dokumentationer när förskollärarna visade runt på 

avdelningarna. De var också tydliga med att det finns väsentliga skillnader mellan de båda 

sätten att dokumentera. En av förskollärarna ville framhålla att det finns vissa 

beröringspunkter mellan de två typerna av dokumentationer. Hon menade att en 

dokumentation för externt bruk kunde förvandlas till en dokumentation för internt bruk om 

spontana reflektioner kring dessa uppstod. Dock är viktigt att klargöra vad pedagogisk 

dokumentation handlar om. Med stöd av bland andra Fennefoss & Jansen, (2009), Jonstoij & 

Tolgraven (2001), Lenz Taguchi (1997), Reggio Children (2001) och Wehner- Godée (2010) 

kan det konstateras att dokumentationerna blir pedagogiska först när det sker gemensamma 
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reflektioner kring dem. Dessa reflektioner ska ha som syfte att utveckla förskolans 

pedagogiska praxis och lärandemiljön. Reggio Children (2001) anser vidare att pedagogisk 

dokumentation spelar en stor roll i att pedagogerna kan utforma en verksamhet för 

meningssökande. Förskollärare 3 pratar om att de på hennes avdelning till och med satt upp 

förslag på öppna frågor som man kan ställa till barnen på väggarna i de olika rummen. Dessa 

meningssökande frågor kan enligt Reggio Children (2001) börja med varför, hur och vad.  

Lenz Taguchi (1997) menar också att det är ett led i barns hållbara lärande när de får delta i 

reflektionsarbetet och får syn på sitt lärande. I intervjuerna framkom att pedagogerna 

reflekterar tillsammans med barnen i varierande grad, samtliga önskade mer reflektioner 

tillsammans med barnen. Det kan bara tolkas som att pedagogerna upplever stora fördelar 

med att barnen deltar i reflektionsarbetet. Reggio Children (2001) påpekar att detta besök i det 

förflutna som dessa reflektioner innebär kan pedagogerna se framtiden, det pedagogerna 

beskriver på så sätt att de utvecklar verksamheten utifrån reflektionsarbetet.  

Det uppfattades av mig som intervjuare att pedagogerna har en livsvärldsfenomenologisk 

tanke med sitt arbetssätt (Johansson, 2005). Förskollärarna anstränger för att ta barnens 

perspektiv och sätta sig in i deras värld och deras sätt att tänka. Lärandesituationerna och de 

pedagogiska dokumentationerna handlar om att fånga barns tankar i processen och utmana 

dem vidare utifrån deras förutsättningar. En förskollärare talar om att hon kan sätta ihop små 

pilotgrupper av barn för att barnen ska få bättre möjlighet att ta del av de andra barnens och 

den vuxnes olika sätt att se på samma fenomen, likt det Claesson (2007) beskriver. 

Pedagogerna uppger, precis som Bjervås (2011) att utgångspunkten i de pedagogiska 

dokumentationerna är det kompetenta barnet. De lägger fokus på barnens kompetenser istället 

för att söka brister som ska åtgärdas. Förskollärare 3 framhåller de kompetenta 1- och 2 

åringarna precis som pedagogerna i Bjervås studie gör och att den pedagogiska 

dokumentationen kan vara ett sätt för dem att göra sin röst hörd. Förskollärarna anger att det 

inte alltid blir som pedagogerna tänkt när en planerad aktivitet genomförs. Lenz Taguchi 

(2012) beskriver också detta fenomen i positiva ordalag och menar att det oplanerade kan 

möjliggöra en lärprocess. 

Även pedagogerna blir föremål för den pedagogiska dokumentationen. En förskollärare i 

denna studie berättar om att de på hennes förskola använt sig av filmkamera för att reflektera 

kring rådande arbetssätt och på så sätt kunna utveckla det vidare. Lenz Taguchi (2000) och 

Skolverket (2012) understryker att detta är en viktig och utvecklande del av den pedagogiska 

dokumentationen. 

6.2.2  Förskolans miljö 

Pedagogerna beskriver att en väl avvägd förskolemiljö är av största vikt precis som Nordin- 

Hultman (2004) och Strandberg (2006) också anser. De tar hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen för att ta reda på hur miljön fungerar för barnen. Barnen görs på så sätt 

delaktiga i själva utformandet av miljön, pedagogerna har en tanke att barnen ska uppleva en 

lustfylld och stimulerande miljö. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att den miljö 

pedagogerna på förskolan skapar till barnen berättar för dem vad de ska använda den till. 
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Förskollärarna uppger att de förändrar miljön i takt med de behov som finns i den aktuella 

barngruppen. Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser att det är ett bra arbetssätt för att barnen 

ska bli delaktiga i att skapa en lärandemiljö som är meningsfull för dem. 

6.2.3  Lagring av de pedagogiska dokumentationerna 

Wehner- Godée (2010) upplyser om att det enda reglerande medel som finns kring lagring 

och hantering av dokumentationer på förskolan är vår tystnadsplikt. Det beror förmodligen att 

den pedagogiska dokumentationen är ett relativt nytt fenomen. De pedagogiska 

dokumentationerna förvaras enligt informanterna digitalt i första hand. Sen finns det även 

handskrivna dokumentationer som jag inte uppfattat att de förvaras på annat sätt än i en 

skrivbordslåda eller för användning någonstans ute i verksamheten. Ett par avdelningar har 

även ett system med mappar eller portfolio som barnen kan titta i med stöd av en vuxen. En 

förskollärare angav ett etiskt perspektiv kring hanteringen av dokumentationerna liksom 

Skolverket (2012) gör. Skolverket menar att det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att 

dokumentationerna förvaras på ett sådant sätt att de inte blir offentliga. Den slutsats jag har 

dragit av den information förskollärarna ger i samband med förvaringen av de pedagogiska 

dokumentationerna är att förfaringssättet varierar kraftigt. En samsyn kring den frågan vore 

ett bra komplement till förskolans tystnadsplikt. 

6.2.4  Barnsyn 

Ett genomgående tema i den litteratur och de intervjuer som den här studien bygger på har 

varit ”Bilden av barnet ligger till grund för den pedagogiska verksamhet vi bygger.” (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005, s. 59). Förskollärarna talar om en, över tid, förändrad barnsyn i 

förskolans verksamhet precis som Vallberg Roth (2002) beskriver på ett mycket grundligt 

sätt. Den barnsyn pedagogerna besitter i dag hänger till stor del ihop med det arbetssätt som 

pedagogisk dokumentation medför.  

Säljö (2005) beskriver det sociokulturella perspektivet där barn lär sig i gemenskap med 

andra, i en social praktik, och lärandet bör ligga i den närmaste utvecklingszonen. Nordin- 

Hultmans (2004) tankar kring det postmoderna perspektivet är att det inte finns något konstant 

faktum, lärande skapas i ett särskilt sammanhang och är föränderlig. När pedagogerna berättar 

om de aktiviteter som de genomför med barnen kan man se tydliga spår av sociokulturellt 

perspektiv och ett postmodernt perspektiv på lärande. En förskollärare berättar om att 

barngruppen delas in i olika mindre grupper inför aktiviteter. Dessa grupper är inte alltid 

åldershomogena vilket jag tolkar som ett sätt att tänka att barn kan lära sig av varandra enligt 

ett sociokulturellt perspektiv. Det postmoderna perspektivet uppfattar jag när pedagogerna 

berättar att barnen jobbar med olika aktiviteter med tanke på att de ska skapa sin kunskap där 

och då. Pedagogen har inga givna svar åt barnen och säger sig lära sig något tillsammans med 

barnen i processerna. Dysthe (2003) beskriver ett av Vygotskijs bidrag till det sociokulturella 

perspektivet, den aktiva pedagogen. Utifrån det pedagogerna beskriver så har de en väldigt 

aktiv roll i barnens lärande. De finns i barnens närhet och ställer frågor som är utmanande för 

deras tänkande. Det arbete som görs kring den pedagogiska dokumentationen är omfattande 
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och barnen är väl inkluderade i dessa för att få syn på lärprocesserna, vara delaktiga och 

kunna påverka sitt lärande. 

En pedagog uttrycker sig förfärat över det arbetssätt som tidigare var vanligt på förskolorna. 

Arbetet var vuxenstyrt och vuxencentrerat och man bedömde barn utifrån stadieteorier. Dessa 

stadieteorier beskrivs av Claesson (2007) som upplyser om att undervisningen, enligt 

konstruktivistiskt perspektiv, ska bedrivas i det stadium som barnet anses befinna sig i. Den 

tanke som väcks hos mig kring det uttalandet är att dessa pedagoger har en väldigt lång 

yrkeserfarenhet i sitt bagage. Någon fanns med i den period som Vallberg Roth (2002) kallar 

”Folkhemmets socialpsykologiska läroplan” och då var förskolans praxis en annan. En 

intressant aspekt bland dessa förskollärare är att de ser sin egen utveckling och förskolans 

utveckling på ett positivt sätt. De framhåller samtliga att barnsynen har förändrats markant 

och att den pedagogiska dokumentationen har bidragit till att forma den barnsyn de har idag. 

Det går att skönja ett mönster hur barnsynen har förändrats över tid, precis som det 

förskollärarna pratar om. Den aktuella forskningen och de styrdokument som gäller kan 

tänkas ha en avgörande inverkan på den barnsyn pedagogerna har. Dagens Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010) beskriver att pedagogerna ska bedriva en verksamhet i 

demokratisk anda där barnen är delaktiga och deras idéer ska tas tillvara på. 

6.2.5  Föräldrarna 

Föräldrarna är medvetna om att förskolorna använder sig av pedagogisk dokumentation men 

inte delaktiga i särskilt stor utsträckning, med viss individuell variation mellan förskolorna. 

Pedagogerna har i enlighet med Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) varit tydliga med 

föräldrarna kring det arbetssätt man har, men de upplevs ändå inte engagerade i arbetssättet. 

Förskollärarna är lite kluvna i frågan kring hur mycket de ska försöka göra föräldrarna mer 

delaktiga i deras barns vardag på förskolan. De menar att möjligheterna till engagemang 

erbjuds från förskolan, därefter är det svårt att tvinga föräldrarna att engagera sig mer. 

Dessutom är de lite osäkra på vilket sätt föräldrarna skulle göras mer delaktiga i de 

pedagogiska dokumentationerna och hur det skulle vara utvecklande för dokumentationerna 

eller barnen. Sheridan m fl (2010) framhåller dock att samverkan mellan förskola och 

föräldrar gynnsamt för barnen på alla plan och att samverkan bidrar till en högre kvalitet i 

förskolan. Dessutom påpekar Sheridan m fl att de förskolor som anser att de har låg 

föräldrasamverkan oftast erbjuder färre former för samverkan än de som anser att de har en 

hög föräldrasamverkan. Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att det är förskolepedagogernas 

uppgift, tillsammans med föräldrarna, att ge barnen en bild av att föräldrarna i allra högsta 

grad också har en samhörighet med och betydelse för förskolans verksamhet. 

6.2.6 Styrning kring pedagogisk dokumentation 

Förskollärarna uppger att förskolechefer och nämnder anser att förskolorna ska använda sig 

av pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett ämne som behandlas under 

pedagogiska träffar som är styrda från ledningen. En anledning till att det förhåller sig så kan 

vara att när Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) reviderades 2010 kom det tydligare 

direktiv för förskolans arbete kring dokumentation. Vidare anses de pedagogiska 
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dokumentationerna, av både förskolechefer och pedagoger, kunna underlätta vid de 

kvalitetsredovisningar som ska utföras.  

6.2.7 Utvecklingsmöjligheter 

Det återkommande temat kring utvecklingsmöjligheter är att pedagogerna önskar att barnen 

ska bli mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, dels i själva reflektionsarbetet men 

även i bildhanteringen. Den önskan är helt i enlighet med Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) som starkt poängterar vikten av att barnen i förskolan bör vara delaktiga i 

utformandet av dess verksamhet och i sin egen utveckling och lärande. 

Teknisk utveckling är också något som förskollärarna önskar. Wehner- Godée (2010) menar 

att det kan vara en fördel att ibland göra en pedagogisk dokumentation i form av en Power 

Point, precis som Förskollärare 4 också ansåg. Det blir ett överskådligt material där bild, text 

och film kan användas och blir lätt att reflektera kring tillsammans. Användandet av I-pad 

nämner ett par av förskollärarna som ett utvecklingsområde. Det är ett relativt outforskat 

område men förskollärarna har läst om det och ser möjligheterna med att använda den som ett 

pedagogiskt hjälpmedel. Pedagogerna i förskolan bör ta hjälp av olika medier i den 

pedagogiska dokumentationen (Wehner- Godeé, 2010). 

En pedagog önskar att kunna arbeta med en pedagogisk dokumentation över en längre tid. 

Lenz Taguchi (1997) uttrycker sig så att den pedagogiska dokumentationen medför nya frågor 

och nya intryck som gör att man går vidare i verksamheten utifrån den. Den pedagogiska 

dokumentationen fortsätter liksom en spiral. Ur den synvinkeln så vore det naturligt att jobba 

en längre tid med en pedagogisk dokumentation. Även Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) indikerar detta när man uppmanar till ett tematiskt arbetssätt. 

Ett par av pedagogerna arbetade på åldersindelade förskolor och de andra pedagogerna som 

inte gjorde det uttryckte en önskan om att deras avdelning vore åldersindelad. Detta tankesätt 

är motsägelsefullt mot det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003; Hundeide, 2006; 

Strandberg, 2006) som menar att man lär av varandras varierade kunskaper. Med en 

åldersindelad verksamhet går man miste om en rikare variation på barns kompetenser än på en 

åldersblandad avdelning. Pedagogernas tanke är att förskolans miljö kan anpassas på ett bättre 

sätt med åldersindelad verksamhet. 

6.2.8 Nackdelar med pedagogisk dokumentation 

Det framkommer nästan bara fördelar kring den pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna 

blir mer närvarande i barngruppen och ser varje barn tydligare och kan på så sätt utforma en 

bättre verksamhet. Barnen får syn på sin kunskap som upplevs bli mer bestående och de blir 

mer stolta över sitt arbete.  

Följande nackdelar lyftes av pedagogerna. 

 Förskollärarna anger att tiden kan vara ett hinder för pedagogisk dokumentation, 

särskilt innan man lärt sig fungerande tekniker något som även Wehner- Godée (2010) 
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upplyser om. De pedagogiska dokumentationerna tar mindre tid när man tränat sig på 

vad och hur det ska göras, menar förskollärarna. Skolverket (2012) anser att 

dokumentationerna bör struktureras på ett bra sätt så att det inte blir övermäktigt för 

pedagogerna. Bjervås (2011) upplyser om att reflektionerna är kärnan i de 

pedagogiska dokumentationerna så därför bör pedagogerna, vid tidsbrist, göra färre 

dokumentationer för att ge utrymme till reflektionerna. ”Effektiv dokumentation 

kräver långvarig övning i dokumentationsläsning och dokumentationsskrivande.” 

(Reggio Children, 2001, s. 86).  Samtliga pedagoger efterlyser dock mer planeringstid 

för att hinna med och få en bättre kvalitet på sina pedagogiska dokumentationer.  

 Trots att pedagogerna ser teknik som ett utvecklingsområde och Wehner- Godée 

(2010) anser att man ska använda sig av teknik i sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation, kan den även bli ett hinder. Förskollärarna uppger att det kan finnas 

osäkerhet vid teknikhanteringen hos en del pedagoger. Förskollärare 3 ansåg att man 

som kollega bör göra sitt yttersta för att stötta de som känner sig osäkra för att de ska 

bli säkrare och få en mer positiv bild av teknikhanteringen.  

 Skilda uppfattningar i arbetslaget uppges av informanterna som ett möjligt hinder i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Den tolkning som jag gör av skilda 

uppfattningar handlar om är inte att man är olika varandra i arbetslaget. Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) menar att det finns många fördelar med att pedagoger i ett arbetslag är 

olika för att komplettera varandra. Jag uppfattade att pedagogerna menade att det 

handlade om grundläggande värderingar och vilken barnsyn man har. Förskollärare 3 

ansåg att om man inte kan enas i arbetslaget kring grundläggande barnsyn kan det vara 

svårt att få ett fungerande arbetssätt. 

 Förskollärarna uppger att det finns barn som är negativa till dokumenterandet och 

enligt Bjorndal (2005) bör man då som pedagog hantera dessa varsamt så att de inte 

upplever sig kränkta. 

6.3 Avslutande reflektioner 

Informanterna i studien är vana och aktiva användare av pedagogisk dokumentation i 

förskolans vardag. Den används i vuxenstyrda aktiviteter, i den fria leken och ibland för 

pedagogerna med tanke på att utveckla deras yrkesutövning och arbetssätt. Jag upplever att 

förskollärarnas berättelser om sitt arbetssätt innebär en ganska stor förändring av förskolans 

praxis i jämförelse med ett arbetssätt som inte inkluderar pedagogisk dokumentation. Den bild 

som växer fram under litteraturstudier och intervjuer är att den pedagogiska dokumentationen 

innebär att pedagogerna får omvärdera sin roll i förskolan, framför allt att bearbeta den 

rådande barnsynen i arbetslaget. I och med den pedagogiska dokumentationen kommer 

barnens förmågor och viljor mer i fokus och pedagogernas roll blir att finna det som passar i 

just den unika situation pedagoger och barn befinner sig i där och då. Det tolkas av mig som 

att pedagogerna ser det som ett krävande men oerhört stimulerande arbetssätt som kräver 

övning.  

Syftet med den pedagogiska dokumentationen är att göra barnen mer delaktiga i förskolans 

verksamhet, att se barnen i deras lärprocesser för att utveckla lärprocesserna vidare och att 
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barnen får syn på sitt eget lärande. Ett annat syfte är att pedagogerna använder det som ett 

verktyg att utforma en stimulerande lärandemiljö för barnen. Ännu ett annat syfte är att 

pedagogerna ska få syn på sig själva i sitt arbete och arbetssätt för att kunna utvecklas som 

pedagoger och på så sätt kunna ge barnen en så lärorik och utvecklande tid på förskolan som 

möjligt. 

Utvecklingspotentialen kring den pedagogiska dokumentationen är stor enligt pedagogerna. 

Här är det endast arbetslagets fantasi och kreativitet som sätter gränser. Samtliga förskollärare 

i studien uppger att de vill att barnen ska bli ännu mer delaktiga i dokumentationerna, både i 

fråga om bildhantering och när det handlar om reflektionstid. Det kan tolkas som en 

indikation på att barnens tankar och idéer uppfattas som det centrala och att pedagogerna vill 

utgå ifrån barnens perspektiv i fråga om utformandet av verksamheten. Teknik är ett annat 

centralt tema som ses som ett utvecklingsområde och här nämns i första hand användandet av 

I-pad. Läser man mellan raderna i undersökningen så handlar det även en del om 

bildhantering och datahantering för att hitta enkla och effektiva arbetsmetoder.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Genom detta arbete har en del frågor fått svar samtidigt som nya frågor har uppenbarat sig.  

Ett centralt tema som utkristalliserat sig är användandet av tekniken. På vilket sätt kan 

nyttjandet av dagens teknik maximeras för att förfina den pedagogiska dokumentationen och 

göra den till ett ännu bättre redskap i barnens lärprocesser? Kan man till och med utveckla 

speciella program i dator och surfplatta som hjälpmedel? 

6.5 Slutord 

Det har varit en oerhört lärorik och intressant resa genom detta examensarbete. Jag har fått 

med mig en hel del kunskap kring den pedagogiska dokumentationen som jag med all 

säkerhet kommer att kunna dra stor nytta av i mitt kommande arbete. Det absolut bästa av allt 

har varit mötet med dessa inspirerande och fantastiska förskollärare som jag fått förmånen att 

träffa i mina intervjuer! De visar alla att de, trots väldigt lång yrkeserfarenhet, håller sig 

uppdaterade med aktuell forskning och har en arbetsglädje och ett engagemang som är 

beundransvärt. Dessa pedagoger får leva kvar som ett minne och en förebild genom mitt 

kommande yrkesliv! 
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Bilagor 

Bilaga 1, Brev till informanterna 

Hej! 

Tack för att du vill delta i min intervjuundersökning som handlar om pedagogisk 

dokumentation. Den ska användas som underlag i mitt examensarbete på 

förskollärarutbildningen. Dokumenterandet av intervjun kommer att ske med ljudupptagning. 

Svaren kommer att vara konfidentiella och de används endast i denna undersökning. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Johansson, 070-xxxxxxx 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 Yrkeskategori 

 Antal år i yrket 

 Särskilda utbildningar 

 Särskild inriktning på avdelningen 

 Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

 På vilket sätt arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

 Hur är föräldrarna delaktiga i den pedagogiska dokumentationen? 

 Vilka direktiv har ni fått från ledningen (chefen) kring pedagogisk dokumentation? 

 Varför använder ni pedagogisk dokumentation? 

 Hur tycker du att man skulle kunna utveckla den pedagogiska dokumentationen på din 

avdelning? 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med pedagogisk dokumentation? 

 Hur påverkar den pedagogiska dokumentationen det vardagliga arbetet? 

 Övrigt som du vill berätta för mig om ditt arbete med pedagogisk dokumentation? 

 


