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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger arbetar för att barn i behov av 
särskilt stöd ska kunna delta i pedagogisk dokumentation. Hur ser pedagoger på sin egen 
roll i barnens lärande? Hur tänker de kring sin profession inom en del av ett 
kvalitetsarbete? Undersökningen bygger på kvalitativa studier med halvstrukturerade 
intervjuer som metod, då det inspireras av tematisk innehållsanalys. Intervjuerna 
genomförs med två barnskötare, tre förskollärare och en specialpedagog som arbetar på 
förskolor i två olika kommuner, belägna i olika län. Fokus ligger på ett specialpedagogiskt 
perspektiv, där studien har visat att pedagoger arbetar på ett sätt som verkar för att barn i 
behov av särskilt stöd ska kunna delta i pedagogisk dokumentation.  Undersökningen 
beskriver hur pedagoger ser kring sin profession och sitt eget arbete inom pedagogisk 
dokumentation. Studien visar att pedagoger bör arbeta mer medvetet med 
dokumentationsarbete tillsammans med barn som har andra förutsättningar, eftersom 
barnen får en större delaktighet och betydligt mer inflytande under sin vistelse på 
förskolan. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete handlar om pedagogisk dokumentation i förskolan. Dess fokus ligger 
på hur pedagoger arbetar så att barn i behov av särskilt stöd blir involverade inom detta 
kvalitetsarbete. När kursen Specialpedagogiskt ledarskap i förskolan presenterades inom 
utbildningen, kom direkta tankar upp om att det var det här jag ville sträva efter i min 
kommande profession som förskollärare. Det kan uppkomma situationer i min framtid 
som handlar om allt ifrån barn med talsvårigheter, till en annan etnicitet eller någon med 
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Som pedagog handlar det inte om att se till 
deras svårigheter. Istället handlar det om att fokusera på deras olika förutsättningar för 
lärande. Under de terminer som passerat inom lärarutbildningen, har det i nästan varje 
kurs berörts olika moment eller påståenden som kretsat kring specialpedagogiska banor. 
De tankarna har gjort att det skapats en del idéer om hur jag som blivande pedagog skulle 
välja att hantera en sådan situation som kommer att betyda mycket för diverse olika barn 
och deras förutsättningar för lärande. När vi fick göra ett arbete kring pedagogisk 
dokumentation inom kursen systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, slog portarna upp till 
fullo för vad examensarbetet skulle handla om. Det visade sig inte vara ett enkelt arbete att 
ta itu med, men lyckligtvis gav min handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen 
inspiration angående hur jag skulle gå tillväga. Ända sedan jag var 15 år gammal har 
specialpedagogik intresserat mig på ett speciellt sätt, då en person i min närhet föddes med 
syrebrist. Under dennes första levnadsår dök det upp så kallade hinder framför personen i 
dess utvecklings och funktionsmässiga liv. Detta kom att utvecklas till något positivt, och 
skulle så småningom omskapas från hinder till möjligheter. Möjligheter till att se personen 
som en individ och inte bara låta dennes funktionsnedsättningar spegla personligheten. 
Detta är mycket viktigt och dessutom någonting som alla pedagoger bör jobba 
kontinuerligt med kring de flesta barn och deras svårigheter idag. Alla barn ska också få 
känna, utifrån sina egna förutsättningar, delaktighet och inflytande precis som läroplanen 
för förskolan Lpfö 98 och skollagen (SFS 2010:800) beskriver det. Som nyexaminerad 
lärare kommer jag att möta barn som befinner sig i olika typer av svårigheter och som 
kommer påverka deras utveckling och lärande. Därför anser jag att vikten av att arbeta 
kontinuerligt med barns olikheter kan komma att betyda mycket för det framtida 
läraryrket. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers arbete inom pedagogisk dokumentation i 
förskolan.   
 

1. Hur förhåller sig pedagoger inom förskolan till pedagogisk dokumentation? 
2. Hur arbetar pedagoger för att involvera barn i behov av särskilt stöd i 

pedagogisk dokumentation? 
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2. Vetenskaplig bakgrund 
Här framförs de lärandeperspektiv som valts ut för den här undersökningens grund.  
De olika teorierna som speglar studien har mycket gemensamt, då de kompletterar 
varandra genom att se till barnets livsvärld och hur helhetssynen spelar en viktig roll i 
förskolans verksamheter. Barnet kan betraktas som ett kreativt subjekt, som skapar 
medvetenhet och förändring i sin egen livsvärld, vilket kan bilda en livslång process i 
utveckling och lärande. 

2.1. Teoretisk utgångspunkt 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi avspeglar sig i lyssnande, dokumentation och 
reflektion, liksom att se olikheten som värdefull inom sin egen teori. Loris Malaguzzi, 
vilken var förskollärare i grunden, startade en lokal motståndsrörelse tillsammans med 
stadens kvinnorörelse som var motståndare till det fascistiska arvet efter andra 
världskriget. Varje ny generation skulle skyddas mot alla former av antidemokratiska 
rörelser genom att börja fokusera på barnen, då de ansågs vara den ljusnande framtiden 
(Grut, 2005). Malaguzzi, som senare blev barnomsorgschef, fortsatte sedan i flera 
decennier tillsammans med pedagoger, föräldrar och kontaktnät kring näringsliv och 
politiker i den norditalienska staden Reggio nell’Emilia, för att kunna utveckla denna 
pedagogiska filosofi vidare. Barsotti (2010) beskriver att många av Malaguzzis 
föreläsningar finns bevarade, som utgör en rik inspirationskälla för personer som vill 
tillämpa hans teorier. Någonting som framgår väldigt tydligt är att han inte bara såg 
förskolan som angelägen för barn, personal och vårdnadshavare. Malaguzzi hävdar 
(Barsotti, 2010) att synen på det lilla barnet och den verksamhet som det befinner sig 
inom, skulle kunna förändra världen genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Enligt 
Grut (2005) är detta en bärande idé inom filosofin för att kunna utveckla alla barns 
uttrycksmöjligheter. Malaguzzi menar (Grut, 2005) att det inte ska finnas några gränser 
mellan lek och lärande, då vi istället ska ta hjälp av våra sinnen och motverka detta. Han 
betonar att Reggio Emilia filosofin inte är ett färdigt och komplett program som kan 
kopplas vidare till en annan kultur eller tradition, då man istället ska arbeta utifrån sina 
egna förutsättningar. Däremot kan det, med hjälp av inspiration, framkomma att barn 
kommunicerar på olika sätt med hjälp av olika uttrycksmedel. Detta gör att de bär på en 
egen historia med egna erfarenheter. Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt 
med barnens behov som utgångspunkt, samtidigt som det moderna samhället förändras. 
Pedagoger är medforskare tillsammans med barnen när de erövrar kunskap. Reggio Emilia 
ses som ett förhållningssätt där vi tror på det kompetenta barnet som kan, vill och duger i 
allting det gör. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation som verktyg i 
verksamheterna, samtidigt som pedagoger använder sig av ett reflekterande arbetsätt, 
skapar de förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet som också gör det till ett 
drivande arbete.  
 
Lenz Taguchi (2010) behandlar kopplingen ur ett globalt perspektiv, då 
utbildningsområdet idag präglas av två motsatta rörelser. Dels strävan för att kunna öka en 
komplexitet och mångfald, dels att vi människor har en strävan efter att minska desamma. 
Vi behöver arbeta mer på att gå mot en ökad inkludering av barn med familjer som utav 
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olika skäl är i behov av särskilda stödinsatser i förskolan. Lenz Taguchi (2010) framhåller 
att det verkar som att det tycks veta så mycket om lärandets komplexitet idag, samt barns 
olika strategier till lärande. Faktum är att vi desto mer försöker tvinga fram olika 
lärandestrategier med syfte att kunna minska ner effekterna mot denna komplexitet om 
olikheter mellan individer. Det handlar om att se barnet som subjekt i allting de gör, 
samtidigt som man ser till deras olika lärprocesser (Jonstoij, 2010). På så sätt görs inte 
skillnader mellan barnens individualitet, utan snarare får pedagoger en större fördjupning i 
hur barns individuella skillnader kan vara i ett lärandeperspektiv. Lärandet är också i stort 
behov av miljöns betydelse, ansvarsfulla pedagoger, förväntningar och sammanhang som 
barnet omges av (Vakil, Freeman & Jo Swim, 2003). Dessa författare framhåller att 
pedagoger ska lyssna till barnet och ställa frågor för att sedan utmana det vidare i lärandet, 
vilket gör barnet till huvudpersonen i lärandet. 

2.2. Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij, spelar en central och viktig roll inom den moderna pedagogikens och 
psykologins utveckling. Han verkade under en kort, men framgångsrik period som 
forskare. I Tänkande och språk (Vygotskij, 2001) beskriver Vygotskijs bidrag till 
psykologin, jämförbar med klassiker som Freud och Piaget. De nyss nämnda visar sig vara 
personer som han såg upp till innan han inledde sin forskning. Han var en nytänkande 
person med ett synsätt, där kunskapsprocessen ses som en mediering, det vill säga att 
människan skapar sig ett så kallat redskap eller tecken för att kunna konstruera och tolka 
sin egen föreställningsvärld. Vygotskij (1995) menar att till skillnad från andra teorier, 
anser han att alla barn är kreativa på olika sätt. Han hävdar att det man ser och det man 
minns, är en förutsättning för sitt eget tänkande. Det gör att det skapas någonting nytt hos 
barnet. Även om det till en början inte är särskilt stort, kommer det så småningom växa 
och bli större med tiden. Lindqvist (1999) tar upp några centrala tankar ur Vygotskijs 
teori. Exempelvis om den enskilda individens sätt att utveckla sin personlighet och att 
kreativa potentialer är i fokus. Kreativiteten handlar till stora delar om att det inte finns 
någon motsättning mellan fantasi och verklighet. De flesta av oss människor har någon 
gång i livet fantiserat om olika sker och ting som vi möjligtvis vill ska ske. Dagdrömmeri, 
som en del fastnar i, hör också till fantasins medvetandeform. ”Ju rikare verklighet, desto 
mer möjligheter till fantasi och vice versa” (Vygotskij, 1995, s.9). När det lilla barnet 
leker, tolkar det sina tidigare upplevelser och erfarenheter samt att de ger liv till dessa 
erfarenheter. De dramatiserar och berättar en historia, där leken och berättelsen hör 
samman. Idag behövs en helhetssyn i förskolorna. Det innebär att man som pedagog ska se 
individen som ett kreativt subjekt, samt hur individen skapar sina medvetenheter för 
världen, precis som Vygotskijs teori beskriver. Synen på barnet, kunskap och lärande sätts 
i fokus, då det är barnet som står i centrum inom verksamheten. Tanken med pedagogisk 
dokumentation är att det ska fungera som ett verktyg för pedagogerna, samtidigt som det 
ska synliggöra lärandet för barn, pedagoger, föräldrar och allmänheten (Vygotskij, 1995). 
Vygotskij (1995) menar också att barnet lär av olika interaktioner med andra individer, då 
det lär sig att ställas inför nya utmaningar. Han påstår att fantasin är avgörande för barnets 
lärande och utveckling, då leken är en viktig del ur ett inlärningsperspektiv. Där tolkas 
nämligen barnens olika upplevelser och de får möjlighet till att agera på deras känslor och 



4 
 

erfarenheter. ”Här finner vi den största och viktigaste lagen för fantasins verksamhet. Det 
kan formuleras på följande sätt: Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av 
rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter 
utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs av” (Vygotskij, 1995, s.19). 
Vygotskij menar att ju rikare en människa är på sina erfarenheter, desto mer tillgängligt är 
materialet i denna människas fantasi och kreativitet. Han fortsätter och beskriver den 
slutsats man kan dra av detta vad gäller fantasikonstruktioner: Det viktigt att man vidgar 
barnets erfarenheter för att kunna skapa en stadig grund inom den skapande verksamheten. 
Ju mer barn får chansen att uppleva, upptäcka och därigenom den mängd 
verklighetselement de samlar på sig inom sina erfarenheter, desto mer produktivt och 
betydelsefullt blir deras fantasi och förutsättningar. På så sätt kommer 
dokumentationsprocessen belysa barnen att få syn på sitt eget lärande och att involveras i 
detta. Dokumentationen blir kontaktpunkten, den medierande faktorn, där betydelsefulla 
personer möter barnet som därefter kontextuellt möter varandra. Det (Vygotskij, 1999) 
innebär att i det kontextuella mötet skapas en förutsättning för att arbeta i en ömsesidighet 
utifrån den proximala utvecklingszonen, det vill säga vad barn kan lära sig på egen hand 
eller vad som kräver hjälp av den vuxne pedagogen. Enligt Vygotskij (1995) har barnet 
förmågan och möjligheter till att kunna lösa problem till en viss gräns, den så kallade 
självständiga kompetensen. Med hjälp av stöd och dialoger från den vuxne pedagogen, 
kan svårare problem lösas i barnets proximala utvecklingszon (Partanen, 2007). Detta är 
den zon som utmanar barnet vidare genom samspelet när utveckling för lärande har en 
högre nivå än barnets nuvarande utvecklingsnivå.  Dokumentationen måste därför bli ett 
levande dokument, en kommunikationsfaktor, än någonting som bara läggs på hyllan som 
pedagoger har tillträde till. Enligt det sociokulturella perspektivet (Hundeide, 2008) blir vi 
människor ofta påverkade av den omgivning vi lever i, vilket speglar i hur olika vi 
människor faktiskt är. Det är någonting som bekräftar vår omgivning och vårt eget sätt att 
leva, både på ett positivt och negativt sätt. Varje individ har en egen sociokulturell 
livsvärld som är skapad av olika livserfarenheter, som i sin tur fortsätter att påverkas av 
andra människors livsvärldar och resulterar i en livslång process. 

3. Litteraturgenomgång och tidigare litteratur 
Här beskrivs litteraturen kring ämnesvalet som börjar med förskolans läroplan. Där 
handlar fokuset om det livslånga lärandet och hur pedagoger ska förhålla sig till 
styrdokumentet. Detta har relevans för studien och dess resultat, eftersom pedagogers 
ansvar för barns utveckling och lärande är omfattande. Specialpedagogiska perspektiv tas 
också upp, vilka beskrivs som två grundläggande typer av perspektiv. Det som kan vara 
viktigt att poängtera är det ena som lägger stor tyngd på individuella frågor och brister, 
vilket är relevant för den här studien. Därefter görs en inblick gällande pedagogisk 
dokumentation och barn i behov av särskilt stöd och vad dessa två begrepp till största 
delen innebär. Till sist berörs det om hur viktigt det är för pedagogen att komma fram till 
olika metoder för att skapa en bra förutsättning för barnet, samt hur pass viktig byggsten 
specialpedagogiken faktiskt är inom förskolans verksamhet idag. 
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3.1. Förskolans läroplan 
Förskolan har i uppdrag att efterfölja det som läroplanen menar och skriver.  
Precis som Lpfö98, (Skolverket, 2011) beskriver ska förskolans verksamhet ska vara en 
plats för olika uppfattningar som uppmuntras och förs fram. Tilltron till den egna 
förmågan, samt delaktigheten spelar en viktig roll som på så vis ska växa och grundläggas. 
Arbetet kring omsorgen om barnets trygghet, välbefinnande, lärande och utveckling ska 
ses som präglande för förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika behov och 
förutsättningar, vilket innebär att förskolans verksamhet inte kan formas på samma sätt 
överallt. Därför är det olyckligt om resurserna skulle fördelas lika. Lpfö98 (Skolverket, 
2011) menar att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande, vilket innebär att 
verksamheten ska vara trygg, lärorik, rolig och intressant för alla barn som vistas i den. 
Verksamheten ska utgå från barnens olika behov så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. Det gör att förskolan är ett stöd för barnens familjer och deras 
ansvarsområden som fostran, utveckling och växande. Tack vare god samarbetsvilja 
mellan föräldrar och pedagoger, erbjuds varje barn möjligheten till att utvecklas efter sina 
egna förutsättningar. Det är viktigt att verksamheten formas så att den anpassas till alla 
barn, eftersom en del behöver mer stöd och stimulans än andra. Oavsett om stödet är 
tillfälligt eller varaktigt, ska det genomföras och stödet ska därför bli en positiv vistelse för 
barnets skull för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt. ”Personalens förmåga att 
förstå och samspela med barnet samt få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i 
förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter” (Lpfö98, Skolverket, 2011, s.5). 
Tillfredställelsen som barnen ska få känna, ger dem det verktyg som krävs för att 
övervinna svårigheter och därefter göra framsteg. Detta medför att de känner sig som en 
tillgång för gruppen i verksamheten. 

3.2. Specialpedagogik – de grundläggande perspektiven 
Claes Nilholm (2003) indelar den nuvarande forskningen inom specialpedagogik i två 
grundläggande perspektiv. Det ena beskriver han som ett traditionellt och individualistiskt 
perspektiv, med inriktning på medicin och psykologi. Det andra handlar mer om att man 
betonar sociala faktorers betydelse för bland annat problem i dagens skolor. Det 
traditionella och individuella perspektivet centreras kring hur problemet placeras hos en 
individ. I det traditionella och alternativa perspektivet har man benämnt det 
specialpedagogiska perspektivet på olika sätt. Nilholm (2003) hävdar att detta uppfattas 
om begreppet social rättvisa som ett undantag snarare än var problemet placeras 
någonstans. I det traditionella perspektivet innebär det att den sociala rättvisan speglar en 
individuell rättighet till särskilda och extra resurser. Perspektivet koncentreras kring barns 
olika diagnostiserade och svaga sidor. Målet är att nå ett normalt fungerande. Det innebär 
att barn visar sig vara bärare av brister inom det traditionella perspektivet. Kritiken av det 
traditionella perspektivet speglas genom ett definierande drag inom det nyare och 
alternativa synsättet. Det alternativa perspektivet ser de specialpedagogiska behoven som 
någonting socialt och konstruktivt, istället för individuella tillkortakommanden. Detta 
innebär att det traditionella perspektivet speglar individen som bärare av problematiken. 
Nilholm (2003) beskriver ett synsätt som de valt att kalla för demokratiskt 
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deltagarperspektiv, vilket innebär att man snarare ser på att skolverksamheter skapar 
problem än vad de istället hjälper individer inom det här alternativa perspektivet. 

3.3. Vad är pedagogisk dokumentation? 
Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och 
det lyfts fram som ett viktigt arbetsverktyg för att kunna uppnå målen i förskolans läroplan 
(Palmer, 2012). Det hela bygger dels på omgivningens betydelse för utveckling och 
lärande, samtidigt som den synliggör olika processer inom förskolans verksamhet som 
bedömningsunderlag till verksamhetens kvalitet. Enligt Sheridan, Williams och Sandberg 
(2012) ligger fokuset idag på att pedagoger främst dokumenterar inom vardagliga 
situationer i verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar bland annat om att kunna 
utgå ifrån förskolans dagliga verksamhet, men också av att pedagoger reflekterar och 
samarbetar för att kunna utforma en plats där barnen växer och gör framsteg, övervinner 
svårigheter och att de framför allt får känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten. 
Palmer (2012) beskriver att det är viktigt att ha en insikt om att det inte bara är pedagoger 
som ska dokumentera barnen i förskolan, då det handlar om att barnen ska få dokumentera 
sitt eget lärande inom verksamheten. Som pedagog är det viktigt att lyfta fram barnens 
frågor och resonemang, alternativt tolkningar, för att sedan kunna ta vidare 
dokumentationsarbetet till en annan nivå under processen. Vad observerade man att 
barnen uppfattade som viktigt i dokumentationen? Vad skulle de vilja ha med eller 
genomföra i nästa dokumentationsprocess? Palmer (2012) beskriver att det är samtalen 
och reflektionerna som är de viktigaste punkterna kring de inblandade, det vill säga barnen 
och arbetslaget, inom den pedagogiska dokumentationen. Det visar sig vara avgörande för 
att kunna bidra till att utveckla verksamheten. Författaren beskriver ett rationellt lärande 
som uppmärksammar sambanden mellan individen och miljön. Detta speglar hur pass 
beroende individen är av sin omgivning, vilket Palmer (2012) beskriver som någonting 
väldigt fascinerande att få ta del av. Det livslånga lärandet, som Lpfö98 (Skolverket, 2011) 
beskriver, visar sig inte riktigt veta var ens eget tänkande slutar och var andras börjar. På 
det sättet får man en bättre syn på varandras idéer och erfarenheter som sedan vävs ihop 
till någonting som används inom teorin och praktiken. ”Att ”dela hjärna” med andra gör 
att vi känner oss smartare och mer kompetenta: det är en stark upplevelse som sätter spår” 
(Palmer, 2012, s.67). 

3.4. Begreppet barn i behov av särskilt stöd – med sikte på förskolan 
Så som Lpfö98 (Skolverket, 2011) beskriver, är förskolan starten på det livslånga lärandet 
för alla barn. Det (Björck-Åkesson & Sandberg, 2014) innebär att barn i behov av särskilt 
stöd ska ges den omsorg som deras behov kräver, men tyvärr lever inte alla kommuner 
upp till detta idag då insatserna inte är tillräckligt stora. Det bidrar till bristande resurser 
och ger dessa barn mer hinder än vad de kan ha stött på tidigare. De behöver uppleva 
tillfredsställelse för att övervinna svårigheter och känna sig delaktiga. Det lekfulla lärandet 
skapar en trygghet för barnen samt ger en god grund för det fortsatta lärandet till de 
kommande åren i grundskolan. Pedagogisk dokumentation (Björck-Åkesson & Sandberg, 
2014) lyfts fram som ett viktigt arbetsverktyg inom förskolan idag. Dels för att uppnå 
målen utifrån styrdokumenten, men också då det bygger på omgivningens betydelse för 
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utveckling och lärande. Det handlar om att synliggöra de pågående processerna inom den 
dagliga verksamheten, som används som underlag för att bedöma kvalitén i verksamheten. 
Personalen reflekterar kring detta, samarbetar med varandra och utformar verksamheten 
där alla barn får utvecklas och göra framsteg, känna delaktighet och övervinna svårigheter. 
”Med pedagogisk dokumentation utgår man från den generella miljön på förskolan och 
dess möjligheter att ge stöd inom ramen för den dagliga verksamheten och fokus är på 
verksamheten” (Björck-Åkesson & Sandberg, 2014, s.40). Nilholm, Björck-Åkesson och 
Sandberg (2007 & 2014) beskriver att det finns en risk med behovet av stöd, då inte alla 
uppmärksammas i lika hög grad. Därför menar Nilholm att alla barn ska ges lika möjlighet 
till att få lära sig, samtidigt som miljön runt omkring dem anpassas till deras olika 
förmågor, erfarenheter och egenskaper.  

3.5. Att bygga broar – en viktig byggsten inom förskolans specialpedagogik 
Några viktiga moment som finns inom perspektivet av specialpedagogiken handlar om tre 
olika dimensioner som beskriver det specialpedagogiska kunskapsfältet, det vill säga 
ideologi och politik, vetenskap och teori samt verksamhet och praktik. Förskolan ska vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800 1 kap. 5§). Ann Ahlberg 
(2013) menar att dagens styrdokument ska ge pedagogen utrymme för att komma fram till 
olika innehåll och metoder. Dels för att kunna planera och organisera dagen på förskolan, 
dels för att kunna uppnå målen. Med hjälp av specialpedagogik ska man kunna skapa 
förutsättningar och villkor som visar upp alla barns olika lärande. Genom och beskriva att 
pedagoger ordnar ett så kallat utvecklingsarbete med specialpedagogisk inriktning, 
kommer det komma fram en mängd olika mål som man vill uppnå inom verksamheten. 
Det kan vara allt ifrån verksamhetens organisation och miljö till att försöka förbättra 
verksamhetens samordning av olika insatser för barn i behov av särskilt stöd. Andra mål 
kan vara att man vill utveckla sin kompetens till att dokumentera det pedagogiska arbetet, 
exempelvis utvecklingsplaner och åtgärdsprogram för varje individ. Men en av de 
viktigaste handlar om att studera och anpassa den kompetens och didaktiska skicklighet 
som när det kommer till att individanpassa så fler barn når de mål som ska uppfyllas. 
Detta förklaras med att den specialpedagogiska verksamheten är bred och innehåller 
betydelsefulla yrkesgrupper både inom och utanför de olika skolverksamheterna. 
Författaren beskriver att det dagligen uppstår etiska frågeställningar som pedagogerna 
måste ta ställning till, då det till största delen handlar om arbete med barn i behov av 
särskilt stöd. Då är det nödvändigt att ha ett etiskt förhållningssätt samtidigt som man 
reflekterar över sina ställningstaganden. Författaren menar att denna medvetenhet 
diskuteras ständigt och måste återerövras, allt för att uppmärksamma och lära sig mer om 
etik i verksamheternas vardag. Detta relateras ofta till värdegrundsarbete, samt 
verksamhetens och pedagogernas bemötande av barn i behov av särskilt stöd. 

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den forskningsmetod som undersökningen vilar på. Här används 
kvalitativa intervjuer som en delmetod i studien. Vidare beskrivs urvalet av 
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undersökningsgrupp. Avslutningsvis framförs några aspekter kring ett etiskt 
forskningsperspektiv. 

4.1. Metodval 
Patel och Davidson (2011) beskriver några avgörande detaljer för hur god inriktad 
forskning bedrivs. Detta beror i huvudsak på kvantitativa eller kvalitativa metoder, samt 
hur man har valt att undersöka sitt problemområde. Vad vill man veta och vilka kunskaper 
söker man efter? Författarna beskriver kvantitativ forskning som olika mätningar inom 
datainsamlingen Forskaren fokuserar på statistiska bearbetnings- och analysmetoder. På 
det sättet eftersöker man en objektiv verklighet, försöker mäta allt för att kunna få tag på 
informationen om denna verklighet. Ett exempel på en kvantitativ forskningsmetod kan 
vara att man samlar in data med hjälp av enkäter, vilket kan innebära färdiga 
svarsalternativ som undersökningsgruppen får ta del av. Denna form av enkäter används 
relativt ofta på grund av dess effektivitet. Den kvalitativa forskningsmetoden definieras 
enligt Patel och Davidsson (2011) som ”[…] forskning där datainsamlingen fokuserar på 
”mjuk” data, till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, är oftast 
verbala analysmetoder av textmaterial” (s.14). Det kunde ligga till grunden kring tolkning 
och förståelse av människors olika upplevelsemönster. Bryman (2011) beskriver att 
kvalitativ forskning handlar mer om ord än om siffror och diagram. Genom denna 
forskningsmetod får man veta vad personer tyckte och tänkte, med hjälp av exempelvis 
intervjuer. Forskningsmetoden spelade en viktig roll, då min studie konstruerades med 
hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Frågeställningarna riktade sig mot pedagogers 
uppfattningar, tankar och reflektioner kring pedagogisk dokumentation. Genom hela 
undersökningen används innehållsanalys som huvudsaklig metod. Dessutom används 
semistrukturerade intervjuer för att få svar på frågeställningen. Jag valde den som 
intervjumetod för att kvalitetssäkra studiens syfte. Det skapades en tillit och bekräftelse 
från urvalsgruppen vid intervjutillfällena. De poängterade hur motiverande de var att få 
delta i en sådan intervju. Följdfrågor ställdes vid varje intervjutillfälle, för att få en mer 
levande diskussion.  

4.2. Tematisk analys 
Det sociokulturella perspektivets grundtanke handlar om att med hjälp av god 
kommunikation skapas resurser verbala som icke-verbala. Vygotskij (1995)  beskriver att 
en process alltid har en inre eller yttre förnimmelse. Den bildar en grund till människans 
egna erfarenheter, precis som min analysmetod gjorde för studien. Kvalitativ dataanalys är 
ett av de vanligaste angreppssätten som används när man samlar in empiri och därefter 
bearbetar den. Bryman (2011) beskriver att det inte handlar om synsätt om hur analysen 
tolkas, som har beskrivits med hjälp av tydliga bakgrunder eller tekniker. Det handlar i 
själva verket om sökandet efter olika mönster i det material som insamlats. För att 
bearbeta och analysera det insamlade materialet använde jag tematisk analys, även kallad 
kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en metod där verbal eller skriven 
kommunikation analyseras stegvis där man fokuserar på likheter och olikheter (Bryman, 
2011). För att kunna identifiera likheter och skillnader i materialet analyserade jag 
transkriberingen. Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse och en 
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helhetsbild av det insamlade materialet, som innebar ett flertal genomläsningar. Nästa steg 
i bearbetningen var att sortera bort det som låg utanför studiens syfte och sådant som var 
irrelevant. Därefter delades det insamlade materialet in i flera meningsbärande teman. 
Studiens syfte speglade i svaren och den genomförda litteraturstudien. Svaren skrevs om 
till kortare meningar för att därefter abstraheras i en kod, vilket beskriver meningsenhetens 
innehåll (Bryman, 2011). De koder som visade sig ha liknande innehåll sammanfördes till 
underkategorier. Totalt bildades tre olika teman efter genomförd analys.    
 
Efter att ha samlat in kvalitativ data och identifierat olika teman och underteman 
genomförde jag, med hjälp av innehållsanalys, en tolkning av de tre olika temana. Dessa 
teman växte fram utifrån intervjuerna, som transkriberades och delades upp i en stor 
tankekarta. Den fylldes i med korta utdrag utifrån insamlat data och placerades i relevant 
tema. Som Bryman (2011) fortsätter och beskriver, var jag observant för olika 
rekommendationer, som kan vara bra att ha i åtanke i sökandet efter teman. Den första är 
repetitioner, exempelvis återkommande teman under analysarbetets gång. I min studie 
uppkom det liknande teman under resultatarbetet, vilket gjorde att ett av de liknande 
bokfördes. Därefter kunde resten raderas. Den andra rekommendationen handlade om 
lokala typologier. Dessa uttryck används på ett ovanligt eller obekant sätt, exempelvis 
dialekter, för forskaren eller för de som läser. Här upplevde jag inte direkt någonting som 
kändes obekant för mig utifrån intervjupersonernas svar. I efterhand när analysarbetet 
började, kunde det dyka upp ord som var svåra för mig att förstå. Andra 
rekommendationer som jag höll mig till i sökandet efter teman, var likheter och skillnader 
hos intervjupersonernas svar (Bryman, 2011). Deras diskussioner kring ett tema kunde 
uppvisa skillnader, men också likheter. I det här fallet var intervjupersonerna eniga om det 
mesta som sades kring intervjufrågorna, samtidigt som någon av dem kunde svara något 
helt annat. Till sist nämner också Bryman (2011) övergångar, som är någonting utav det 
vanligaste i hur dessa teman kan komma att förändras i utskrifterna. Istället för att slå fast 
vid att de identifierade temana borde se ut på ett visst sätt, vore det bättre att de kan 
komma att förändras med tiden. Enligt Stukát (2011) handlar detta om inte bara att 
beskriva variationer av uppfattningar, utan också att kunna identifiera dessa. Intresset för 
hur olika fenomen uppfattas av vi människors omvärld, bevisar att man söker efter 
innebörder istället för frekvenser, förklaringar eller samband. Jag valde att skriva om hur 
något visade sig vara eller om hur någonting betedde sig för vissa personer. I detta fall 
kallas det för andra ordningens perspektiv. Stukát (2011) fortsätter med och beskriva att 
innehållsanalyser är ofta öppna, kvalitativa intervjuer, där man ber deltagarna att beskriva 
sina uppfattningar eller deras erfarenheter av ett fenomen med egna ord som man därefter 
bearbetar. Patel och Davidsson (2011) beskriver att när man uppfattar någonting, innebär 
det att man skapar en mening. Det är då vår omvärld gestaltas på ett grundläggande sätt. 
Med hjälp av hur erfarenheterna uppfattas, tar vi dem med oss och utgår ifrån dem när vi 
handlar och resonerar. 

4.3. Intervjuer 
Stukát (2011) påstår att inom utbildningsvetenskap är intervjuer det mest förekommande 
verktyget som man väljer att använda sig av i ett forskningssyfte. Han fortsätter med att 
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det genomförs strukturerade och ostrukturerade intervjuer inom ett forskningssyfte. 
Skillnaden mellan dessa två innebär att den strukturerade följer ett fast intervjuschema, där 
frågeställningarna bedrivs i rätt ordning samt att de också beskrivs och formuleras på ett 
bestämt sätt. ”Standardiserad forskningsintervju eller enkätintervju” kallas ibland denna 
form av intervju, på grund av att de ger liknande svar som i en enkät (Stukát, 2011, s.43). I 
de ostrukturerade intervjuerna genomförs frågorna i den ordning som känns mest naturlig.  
Intervjuerna kan ofta vara indelade i olika teman med huvudfrågor som ställs till alla 
deltagare. Följdfrågor kan variera, beroende på vilka svar man får, men också på grund av 
vem intervjupersonen är. Exempel på följdfrågor kan vara Hur menar du då? eller Vad 
skulle man kunna göra annorlunda? Studiens form av intervju leder till möjligheter att 
kunna nå djupare i sin undersökning. Den kallas också för halvstrukturerad eller 
semistrukturerad intervju. Enligt Stukát (2011) är metoden mycket tidskrävande och 
förkunskaper och skicklighet krävs av den som intervjuar, och den genomförs för att hålla 
en flexibilitet och öppenhet för ny information. 

4.4. Urval 
Jag intervjuade sju olika pedagoger som arbetade på varsin förskola inom två svenska 
kommuner. Utbudet på verksamheter som tar emot barn i behov av särskilt stöd är 
begränsad i hela riket. Ett lämpligt urval på dessa två avdelningar motsvarade ett gott 
underlag för att kunna belysa fältet, eftersom den tredje förskolan, med särskild inriktning, 
låg i södra delen av Sverige. Någonting som förskoleverksamheterna i dessa två 
kommuner har gemensamt är att de inte bara inriktar sig på att ta emot barn i behov av 
särskilt stöd. Deras avdelningar tillhörde en större förskola med totalt sex avdelningar. De 
är unika avseende sitt arbetssätt i hela Sverige, då de flesta andra kommuner väljer att 
inkludera barnen inom den ordinarie verksamheten. Undersökningen har i stort sett utgått 
från ett råd om den kvalitativa forskningsintervjun, som forskarna Steinar Kvale och 
Svend Brinkmann (2009) beskrivit. Studien är, enligt Jan Hartman (2004), någonting av 
det viktigaste i en kvalitativ undersökning. Detta beror således på vilka människor eller 
yrkesgrupper man väljer att intervjua, eftersom det är de som ska ge en information om 
den kunskap man söker efter. 

4.5. Genomförande av datainsamling 
De deltagande pedagogerna i min studie kontaktades via telefon under oktober respektive 
november månad 2014. Med hjälp av första kontakt med förskolechefen, talade jag sedan 
med en av pedagogerna från vardera verksamheten. De uttryckte sitt intresse att delta i 
undersökningen. Efter samtycke och överenskommelse, skickades ett mail där jag 
bifogade ett informationsbrev, samt den konstruerade frågeställningen som tidigare gjorts. 
Jag bestämde mig, på pedagogernas önskan, att skicka ut frågorna till dem i förväg.  Dels 
för att de skulle känna sig tryggare genom hela intervjun, dels att min vetskap om att 
ämnesvalet inte är så enkelt att samtala om. Dessutom hade följdfrågor skapats för att 
utveckla intervjuerna mer. De skickades inte ut i samband med frågeställningen. Innan 
intervjuerna genomfördes, utfördes en provintervju tillsammans med en vän. Detta för att 
själv kunna utvärdera ifall frågorna var tillräckligt bra formulerade, men också ifall de var 
lätta att förstå. Om inte att det vid oklarheter kunde ändras i tid. Därefter genomfördes 
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intervjuerna på pedagogernas arbetsplats, i ett avskilt rum för att inte bli störda. Med hjälp 
av en mobiltelefon spelades den första intervjun in med tillåtelse av pedagogerna, 
samtidigt som anteckningar gjordes under tiden inspelningen pågick. Under den andra 
intervjun ville inte pedagogerna att någonting skulle spelas in, eftersom de var rädda ifall 
deras osäkerhet skulle försämra intervjun. Jag respekterade detta och förde endast 
anteckningar under intervjun. I början av varje intervju nämnde jag syftet med studien. 
Därmed fick jag en god utgångspunkt där jag kunde gå vidare till frågeställningen. 
Frågorna ställdes i den rangordning de skrivits ner, vilket var mest naturligt. 
Avslutningsvis ställdes frågan ifall pedagogerna hade någonting att tillägga eller om de 
hade någon fråga att ställa till mig. Varje genomförd intervju tog 30 respektive 50 minuter. 
Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant för att i resultatdelen kunna sorteras utifrån 
teman och meningsbärande delar. 
 

4.6. Kvalitativ bearbetning av data 
När den insamlade informationen av undersökningen skulle bearbetas, sammanfattades 
informationen först för att därefter kunna dra slutsatser ifrån dem och göra en löpande 
analys. Under sammanfattningsdelen upptäcktes en del svar och påståenden som inte var 
relevanta. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär kvalitativ bearbetning att man ofta 
arbetar med ett textmaterial, det vill säga att man bearbetar det man exempelvis skrivit ner 
för hand. När man arbetat med det insamlade textmaterialet visar det sig vara ett 
omfattande arbete. Efter genomförda intervjuer valde jag att transkribera dem för hand. 
Det visade sig vara ett tids krävande arbete när man genomför kvalitativa intervjuer. Som 
tidigare skrivet gjordes en löpande analys kort efter bearbetning av insamlat data. Detta 
medförde en stor fördel, då det kan uppkomma snabbare idéer om hur man ska gå vidare i 
sin undersökning. ”Ny och oväntad information kan på detta sätt berika undersökningen” 
(Patel & Davidson, 2011, s.121). Efter att ha bearbetat den insamlade informationen, 
genomfördes en kodning. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som någonting 
man väljer att bryta ner, undersöka, jämföra och kategorisera. Den slutliga bearbetningen 
handlar om ens egna tolkningar och kommentarer. Därför är det viktigt att den slutgiltiga 
texten skrivs på ett sätt som är tillgänglig för läsare. De insamlade svaren sammanfattades 
och därefter etiketterades intervjumaterialet. I efterhand visade det sig att de olika 
etiketterna kunde problematiseras och jämföras, vilket skapade latenta mönster mellan 
varandra. På det sättet skapades de olika rubrikerna från sammanfattningen utifrån 
intervjuerna och kunde kategoriseras. Det gjorde det lättare att få fram ett resultat.  
 
Tre betydelsefulla teman uppkom efter att genomförandet och bearbetningen av 
datainsamlingen skett. När dessa teman skrivits ner, jämförts och fastställts kunde de 
identifieras med svaren utifrån resultaten av intervjuerna. Det första temat kom att kallas 
Synen på pedagogisk dokumentation i respektive verksamhet. Det uppkom genom 
pedagogernas olika uppfattningar kring vad pedagogisk dokumentation innebär och varför 
det är så viktigt att det genomförs i verksamheten. Utifrån deras olika uppfattningar kring 
detta, får man läsa och studera hur det kan se ut när pedagogisk dokumentation tar sin 
plats i dessa två verksamheter.  



12 
 

 
Det andra temat, Pedagogernas syn på sin egen roll i barnens lärande inom pedagogisk 
dokumentation, uppkom tack vare intervjupersonernas beskrivning över hur viktig deras 
profession i barns utveckling och lärande är. Till stor del handlar det om att inkludera 
barnen, med det tillkommer också mycket annat kring arbetet i deras verksamheter. Idag 
har pedagoger styrdokument att följa som utgör ramen för deras arbete. Det är emellertid 
viktigt och se till att prioriteten läggs på de faktorer som ger barnen möjlighet att prova 
nya aktiviteter.  
 
Det sista temat, Pedagogernas uppfattningar kring det praktiska arbetet inom pedagogisk 
dokumentation, handlar till största delen om vilka dokumentationsverktyg de använder i 
sina verksamheter. Här får man ta del av pedagogernas tankar och funderingar kring den 
nya teknikvärld som öppnat sig, men också om hur viktig reflektion och utvärdering är 
både såväl individuellt som i grupp. En utbildning inom pedagogisk dokumentation som 
passar deras verksamheter, är någonting som de längtar efter att få ta del av i framtiden. 
 

4.7. De etiska aspekterna 
Vetenskapsrådet (2014) menar att forskare ska följa fyra etiska principer när man 
undersöker någonting. Därför har dessa fyra ett syfte som handlar om att ge normer inom 
förhållandet mellan den som forskar samt undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Vid 
eventuella konflikter ska det skapa en god avvägning mellan individskyddskravet och 
forskningskravet. ”Syftet är snarare att ge underlag för forskarens egna reflexioner och 
insikter i sitt ansvarstagande” (Vetenskapsrådet, 2014, s.6). Dessa etiska principer delas in 
i fyra olika huvudkrav, som kallas för informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet.  
 
När intervjufrågorna utformades (Bilaga A) utgick jag ifrån syftet och frågeställningen. 
Kvale och Brinkmann (2009) anser att innan man genomfört intervjuerna, ska temat för 
studien klargöras och att dessa utgår från nyckelfrågorna vad hur och varför. Av de två 
frågeställningarna behandlar dessa om pedagogisk dokumentation. Den ena beskrivs 
utifrån pedagogers perspektiv, om hur de ser på sitt eget arbete, medan den andra 
beskriver hur man som pedagog ska göra för att inkludera barnen inom den pedagogiska 
dokumentationen. De deltagande informanterna fick även svara på vilka perspektiv de 
upplever att pedagogisk dokumentationen är betydelsefull. Denna aspekt är väsentlig för 
att kunna koppla pedagogers helhetssyn kring den pedagogiska dokumentationen i 
verksamheten, samt hur man ska kunna utveckla den ännu mer. Frågeställningen delades 
inte upp i olika grupper, utan beskrevs var för sig. 

4.7.1 Informationskravet 
Jag informerade intervjupersonerna i form av ett brev (Bilaga B), vilket skickades via e-
post till de verksamma pedagogerna. I brevet fick de förfrågan ifall de hade möjlighet att 
avvara tid till min studie, samt en kortfattad information om mig själv. Först togs kontakt 
med förskolecheferna på respektive förskola, för att få klartecken om min studies syfte 
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skulle passa deras verksamhet. Sedan kontaktade jag de tillfrågade pedagogerna, vilka alla 
tackade ja till att medverka i studien. Därefter fick de information om att deras namn inte 
skulle redovisas. 

4.7.2. Konfidentialitets- och samtyckeskravet 
Trost (2010) hävdar att de som intervjuas skall ha fullständig anonymitet, om så önskas. 
Namn eller andra uppgifter som kan riskera att personerna i fråga igenkänns av 
allmänheten, ska uteslutas i rapporten. Intervjupersonerna fick, enligt deras önskan, 
möjligheten att fundera och prata ihop sig innan intervjutillfällena skulle ske. I och med 
detta kände de sig trygga och intervjuerna genomfördes i en mer trivsam atmosfär. 
Intervjuerna skedde dessutom i deras lokaler, enligt Kvale och Brinkmanns (2009) 
rekommendationer. 

4.7.3 Nyttjandekravet 
Jag spelade endast in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon, med tillåtelse av 
informanterna. Jag gjorde också egna anteckningar under tiden som en säkerhet ifall 
inspelningen skulle svikta. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att det är ett vanligt 
förekommande sätt att använda sig av ljudinspelning när man registrerar intervjuer. De 
anser också att med hjälp av videoinspelning och skriftlig dokumentation, kan de 
intervjuade bli mer distraherade i samtalet än om man använder sig av exempelvis en 
bandspelare. Enligt försäkran till intervjupersonerna, skulle det inspelade och nedskrivna 
materialet endast användas till studiens syfte. När studien färdigställts kommer dessa 
uppgifter att raderas. 

5. Resultat 
I den här delen av studien kommer alla delar av resultatet att presenteras utifrån 
undersökningens syfte och frågeställningar, vilka därefter analyseras.  
 
Resultatet har indelats i huvudkategorier för att enklare redogöra för de olika 
uppfattningar, som framkom från intervjuerna med de deltagande. Svaren från intervjuerna 
kommer beskrivas som underkategorier, där också citat framförs. Därefter beskrivs en kort 
sammanfattning från varje huvudkategori, som avslutningsvis analyseras med hjälp av de 
tre teman jag fann inom denna meningskod. Under tiden som intervjuerna pågick, kom det 
fram en hel del utförliga och varierande svar från pedagogerna. Det visade sig också vara 
en del frågor som de tyckte var svåra att svara på, vilket gjorde att jag fick utföra en del 
ändringar under intervjuernas gång. Orsaken till denna modifiering var att inte skapa 
osäkerhet hos deltagarna, då svaren skulle vara så säkra och pålitliga som möjligt. För att 
förstå de två olika förskolornas svar, har de delats in i varsin kategori, som beskrivs i 
förskola ett och två. Beroende på vem eller vilka som svarar på frågan skrivs dess 
befattning också ner i citaten då en av verksamheterna hade tre olika befattningskategorier. 

5.1. Synen på den pedagogiska dokumentationen i respektive verksamhet 
I följande tema beskriver jag ett antal olika uppfattningar pedagogerna hade kring den 
pedagogiska dokumentationens betydelse i förskolan. 
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5.1.1. Varför dokumenterar vi? 
Pedagogerna på Förskola ett upplever dokumentationsarbetet som någonting svårt, då det 
beror på barnens delaktighet och inflytande i själva processen. Det är möjligt att det kan 
bli ett annorlunda upplägg kring den pedagogiska dokumentationen, i jämförelse med 
exempelvis någon annan avdelning då barnen inte kan vara med på allting som ska 
genomföras. Trots det medger pedagogerna att de ser dokumentationsarbetet som 
någonting roligt och lärorikt, inte minst i deras yrkesroller, utan också för barnens del. De 
följer upp och dokumenterar händelser som berör barnens pedagogiska och personliga 
utveckling, vilket är bidragande till varför de dokumenterar.  
 
Förskola två diskuterar osäkert mellan varandra, samt ifrågasätter varför de egentligen 
dokumenterar. De anser att det är en så viktig del inom verksamheten som bör göras 
kontinuerligt, samtidigt som de ställer sig frågan varför? Vad bör man dokumentera, 
egentligen, är en fråga som de också tar upp. Eftersom det handlar om så mycket annat 
bland barnen på den avdelningen, är det svårt att prioritera vad man väljer att dokumentera 
och varför. När ordet svårighet dyker upp, beskriver de inte dokumentationsarbetet som 
någonting sådant. De ser mer fritt på det hela och tar det som den kommer. De tänker 
alltid utifrån syftet och följer sedan det genom hela processen. 

5.1.2 Spontaniteten tar över 
De två förskolorna medger att pedagogisk dokumentation, eller dokumentationsarbetet i 
allmänhet, sker ofta på ett spontant sätt.”Det sker mycket för stunden, och speciellt då man 
väljer att exempelvis observera som pedagog” (Ur intervju med förskola två, den 5 
december, 2014). De försöker planera, strukturera och följa upp så gott det går, men när 
det kommer till den punkten tar osäkerheten ofta över. De anser att de är rädda för att göra 
fel, samtidigt som det inte egentligen finns några sätt att göra fel på. ”Men vad är då rätt 
svar?” (Ur intervju med förskola två, den 5 december, 2014). Förskola ett menar att de så 
gärna vill starta fler och längre projekt i verksamheten, samtidigt som de anser att en del 
situationer blir så pass spontana. Därför är det svårare att kunna hitta fokus, trots att 
spontaniteten uppstår skapas det möjligheter till att filosofera, fundera och sedan 
genomföra pedagogisk dokumentation väldigt öppet och kontinuerligt. De nämner också 
vikten om att vara medveten över det som sker i verksamheten. 

5.1.3. Medvetenhet 
När man arbetar på en förskoleavdelning för barn i behov av särskilt stöd, innebär det så 
mycket mer jämfört med andra avdelningar. Därför blir man mer medveten som pedagog, 
om hur det är i nuet och tänker inte allt för mycket på vad som ska hända imorgon, nästa 
vecka eller kommande månad. Pedagogerna på förskola ett och två förklarar att man måste 
tänka efter barnens dagsform, behov och tillstånd innan man vet vad och hur man ska göra 
i exempelvis en pedagogisk dokumentationsprocess. De försöker ta vara på stunderna när 
barnen faktiskt kan vara delaktiga, orkar leka själv och/ eller tillsammans med andra barn 
samt göra tydliga förändringar i sin individuella utveckling. Därför handlar inte allt om 
planeringar om vad som måste göras, där pedagogerna måste tänka ett steg längre om det 
går att genomföra ett visst projekt eller inte. Men medvetenheten om att alltid tänka och se 
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saker och ting i nuet, och inte hur det kan te sig i framtiden, kan vara viktigt att bära med 
sig då stress eller annat dyker upp. 

5.1.4. Sammanfattning 
Det framkommer att samtliga pedagoger anser att det är viktigt att arbeta med pedagogisk 
dokumentation i sina verksamheter. Arbetet genomförs främst i vardagliga situationer och 
aktiviteter i mån av tid. Det framkommer också önskningar om att våga göra fler 
pedagogiska dokumentationsprocesser under en längre tid. Pedagogerna anser att det är ett 
viktigt arbete och att några av dem ser det som en utmaning, då en del svårigheter finns. 

5.2 Pedagogernas syn på sin egen roll i barnens lärande inom pedagogisk 
dokumentation 
Alla deltagarna inom vardera verksamheten höll med om att de ser sig själva som en 
drivande motor i det pedagogiska dokumentationsarbetet. 

5.2.1. Tolkningar och upprepningar 
Pedagogerna nämner hur viktigt det är att vara lyhörd och att man använder som 
hjälpmedel, som kroppsspråk och mimik, i de olika aktiviteterna som sker kring barnens 
utveckling och lärande. Det är också viktigt att man visar att man är intresserad och vill 
veta mer om barnens särskilda intressen, även om det ibland kan vara svårtolkat.  
 
På förskola ett förklarar specialpedagogen att det sker en del gissningar kring barnens 
delaktighet och inflytande i dokumentationsarbetet. Därför blir det ofta hon och de andra i 
arbetslaget som funderar, kommer med förslag och idéer, samt bestämmer om vad som 
ska göras kring pedagogisk dokumentation. ”På en annan avdelning kanske det börjar med 
att pedagogen sitter och gör någonting, som resulterar till att barnen kommer dit på grund 
av nyfikenhet och också vill pröva. Det fungerar inte riktigt så här, då det är vi som är 
drivkraften i det mesta” (Ur intervju med förskola ett, barnskötare, 3 december, 2014).  
 
Pedagogerna fortsätter och beskriver att de, så ofta som möjligt, tänker och reflekterar 
kring varje barns olika intressen eller vad barnen inte skulle tycka om att aktivera sig med. 
”En del barn visar lättare känslor än andra, men ingen av dem berättar med ord om vad de 
exempelvis skulle vilja jobba med temat djur eller att de helst inte vill delta i att samla 
naturmaterial i skogen” (Ur intervju med förskola ett, den 3 december, 2014). 
Pedagogerna försöker planera och strukturera så långt det går, men under tiden som 
dokumentationsprocessen genomförs får barnen själva välja vad de vill syssla med. Till 
exempel vilken färg de skulle vilja använda, eller något annat material. De ska få testa så 
många nya saker som möjligt, samtidigt som upprepningar görs gång på gång under en 
väldigt lång tidsperiod. Pedagogerna menar själva att de blir betydligt säkrare, då en del 
saker kan vara jobbiga att genomföra för barnen då det är nya och spännande saker. ”På 
det sättet får de en tryggare tillvaro och kanske tillslut vågar efter några gångers prövande” 
(Ur intervju med förskola ett, barnskötare, 3 december, 2014).   
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Förskola två menar att de får återkoppling från barnen genom olika vägar, som till 
exempel att de visar känslor, leenden och annan mimik. Det gör att de känns betydligt mer 
delaktiga i de aktiviteterna som genomförs i verksamheten. Däremot blir det en 
pedagogisk utmaning på hur man ska gå tillväga. Som pedagog pratar man och frågar 
barnen, visar och återberättar samt att man använder konkreta hjälpmedel som exempelvis 
bilder. Vad gjorde du här? och Hur gjorde du det? är några frågor som ställs med 
hjälpmedel. Samtidigt görs också upprepningar, då gensvaren inte alltid sker på en gång. 
”Det krävs mycket tålamod ifrån oss pedagoger, som det egentligen gör kring de flesta 
barns inlärning och utveckling” (Ur intervju med förskola två, förskollärare, den 5 
december, 2014). 

5.2.2 Synliggöra utveckling 
Pedagogerna på förskola ett delade meningar beträffande perspektivet om att synliggöra 
barnens olika utvecklingar (Se fråga 6 i Bilaga A) inom pedagogisk dokumentation. De 
menar att det är bra för alla individer inom verksamheten, både för dem själva, föräldrar, 
och framför allt för barnen. Med detta kan man med hjälp av bilder, reflektioner och annat 
konkret material titta tillbaka på hur det var då och var man är i dagsläget. Det är då som 
små men otroligt positiva förändringar oftast blir tydliggjorda.   
 
Pedagogerna på förskola två berättar att barnen uppskattar mycket om att få titta och visa 
vad de varit med om och lärt sig. Detta kan motiveras med hjälp av att exempelvis 
pedagogerna som visar till föräldrarna. En del av barnen blir glada och medvetna, då de 
gärna vill fortsätta att bläddra i sin pärm gång på gång. 

5.2.3. Viljan av att engagera föräldrarna i processen 
Pedagogerna medger att de försöker involvera föräldrarna så mycket som möjligt inom 
den pedagogiska dokumentationen. Allt utifrån det som sker i verksamheten, till det 
barnen lär sig och får ta del av på sin utvecklingsnivå. Sedan är det upp till föräldrarna om 
de väljer att ta del av den pedagogiska dokumentationen fullt ut eller inte. På förskola två 
berättar pedagogerna att de inte anser att barnens föräldrar medverkar speciellt mycket i 
dokumentationsarbetet. Pedagogerna försöker istället att berätta så mycket som möjligt för 
föräldrarna när de hämtar sina barn eller under utvecklingssamtal. Pedagogerna visar mer 
än gärna upp konkret material på sådant som barnen gjort individuellt eller i grupp. 
Föräldrarna känner deras barn bättre än någon annan. Omsorgsbiten är betydligt viktigare 
än själva lärandet, enligt pedagogerna. De upplever att det som föräldrarna vill är att deras 
barn ska känna sig så trygga som möjligt på förskolan. Därför får pedagogerna framhålla 
den pedagogiska dokumentationen själva, samt tänka efter hur de ska berätta och visa för 
föräldrarna. På utvecklingssamtalen med föräldrarna, skriver pedagogerna på förskola ett 
någonting som kallas för handlingsplaner för varje barn. Där tar de bland annat med 
pedagogiska dokumentationsprocesser. Detta gör det mer tydligt för föräldrarnas skull, då 
föräldrarna här igenom får kännedom om vad barnet får vara med om på förskolan. En 
kväll per år brukar de ha familjekväll, där barnets föräldrar och syskon får komma och 
hälsa på avdelningen. De äter middag och pysslar tillsammans, samt visar upp en del 
projekt som barnen gjort under terminens gång.”Som det ser ut idag träffar vi föräldrarna 
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väldigt ofta, både vid hämtning och lämning. Det gör att man får större chans att berätta 
någonting speciellt som barnet gjort under dagen” (Ur intervju med förskola ett, 
specialpedagog, 3 december, 2014). En del barn som varit i verksamheterna tidigare hade 
kontaktböcker, vilket är en personlig bok för barnet där pedagogerna skriver ner hur dagen 
sett ut på förskolan som föräldrarna kan ta del av hemma. Dessa gjorde det lättare att 
kunna få med särskilda händelser kring till exempel pedagogisk dokumentation. 
Pedagogerna valde att då och då klistra in bilder för att på ett mer konkret sätt visa 
föräldrarna vad barnet har fått genomföra i en dokumentationsprocess. Samtidigt nämner 
pedagogerna att det är svårt för föräldrarna att engagera sig fullt ut, även om de mer än 
gärna skulle vilja, då det är så mycket annat kring dessa barn dagligen. 

5.2.4. Vad är viktigt? 
På förskola två förklarar de, utifrån sina befattningar och arbetslivserfarenheter, om att 
man har många uppgifter att ta itu med som pedagog. Här menar de att läroplanen utgör 
ett praktiskt exempel, då den bland annat visar att pedagogisk dokumentation är en av 
uppgifterna. Även om de tycker att det är bra att ta hjälp av läroplanen eller utifrån 
förskolechefens tips och råd, funderar de alltid om vad som egentligen är viktigast. Är det 
viktigt att de ska kunna göra allt ur ett lärandeperspektiv? Barn är olika när det kommer 
till lärande, men det viktigaste är att få syn på kunskap och lärande och barnens olika 
kompetenser. Pedagogerna är medvetna om deras betydande yrkesroll, samtidigt som de 
vill hjälpa barnen så mycket som möjligt. 

5.2.5. Sammanfattning 
Pedagogerna lyfter fram olika uppfattningar om vad som är viktigt i yrkesrollen, kring 
barnens lärande inom pedagogisk dokumentation. Några framhåller att det är viktigt att 
vara lyhörd, samtidigt som man visar att man är intresserad trots att det kan vara svårtolkat 
i en del situationer. Båda förskoleavdelningarna är eniga om perspektivet att synliggöra 
utvecklingen hos varje barn. Det visar sig också att pedagogernas arbete blir betydligt mer 
meningsfullt när barnen gör olika framsteg i sin individuella och personliga utveckling. 
Det viktiga är inte att de måste genomföra pedagogiska dokumentationer bara för att man 
det krävs, utan det handlar om och se till att barnen får känna sig delaktiga och att de 
faktiskt kan i viss mån. 

5.3. Pedagogers uppfattning kring det praktiska arbetet som rör pedagogisk 
dokumentation 
Pedagogerna visar på liknande uppfattningar och svar kring deras praktiska arbete, så att 
barnen blir mer delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet. De tar bland annat upp 
bilder som ett exemplariskt konkret material att använda sig av i sina verksamheter, men 
också hur filmning och annan teknik börjar breda ut sig, samt hur gärna de skulle vilja ha 
en egen utbildning inför framtida uppgifter i sitt yrke. 

5.3.1 Pärmen 
På förskoleavdelningarna har alla barn var sin pärm, där de flesta av dokumentationerna 
finns att läsa. Förut fick barnen ta med sig pärmen hem när de slutade på förskolan, men 
idag är det bestämt att den ska arkiveras på förskolan. Förskola två beskriver arkiveringen 
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som negativ, då de önskar att barnen fick ta med den hem som en present när de slutar. 
Därför vill de flesta pedagogerna att så mycket som möjligt ska berättas och visas, både 
för andra avdelningar och också barnets familj genom att till exempel hänga upp 
teckningar på väggen. Pärmen stannar kvar på förskolan även för barnen på förskola ett. 
Pedagogerna anser också att det är tråkigt, då de inte får skicka med dem hem när barnet 
slutar hos dem. En gång varje termin har de gjort en mapp för varje barn en där de lägger 
in dokumentationer på vad barnen gjort månadsvis. På så sätt kan de skicka hem mappen 
med barnen, vilket gör att familjen får se och känna sig mer delaktig i barnens 
pedagogiska dokumentationer. 

5.3.2 Att filma 
Användningen av videokameror, läsplattor och andra typer av teknikverktyg, visar sig ha 
blivit mer och mer populärt i dagens förskoleverksamheter. Det är någonting som förskola 
ett har fastnat för, då de har börjat använda läsplattor i verksamheten. Förskolan försöker 
anpassa denna teknik till alla barn, så de kan använda den som ett hjälpmedel i en del 
aktiviteter. Pedagogerna använder dessutom den nya tekniken till att dokumentera genom 
att filma barnen i olika situationer. Tidigare använde de en videokamera, men tycker att 
läsplattan är ett mycket smidigare verktyg att använda sig av idag. En av pedagogerna 
berättar en situation då ett av barnen, en pojke, var i interaktion tillsammans med en äldre 
flicka i en lekhall. En av pedagogerna började filma, då hon insåg att barnen lekte 
tillsammans. Det visade sig att pojken satt på golvet, men helt plötsligt så knuffade flickan 
omkull honom. Utan att bli ledsen fortsatte pojken att krypa omkring på golvet, och 
pedagogen fortsatte att filma som om ingenting hade hänt. Tankarna slog henne om varför 
flickan valde att knuffa honom, hon som inte brukade göra det annars. Efteråt ville hon 
visa de andra pedagogerna i arbetslaget om hur barnen lekte tillsammans. Då slog det 
henne varför knuffen skedde, det berodde på att flickan ville lägga i säng pojken då hon 
tolkades som en mamma i leken. ”När det filmas är man inte riktigt med själv, men det 
märks så tydligt när man tittar på filmen i efterhand. Då får man en annan bild än vad det 
annars är, i små och betydligt mindre nyanser” (Ur intervju med förskola två, barnskötare, 
3 december, 2014). De filmar också i syfte att ge hjälp till synutredningar, då de filmar en 
del synskadade barn i olika situationer. Efteråt sitter man tillsammans och tittar på 
filmerna och följer upp i efterhand, vilket gör att filmsekvensen utgör en pedagogisk 
dokumentation kring individuell utveckling. 

5.3.3. Bilder 
Att använda sig av bilder som ett konkret material, är någonting som dessa två avdelningar 
alltid har gjort. Det blir mer tydligt, speciellt i dokumentationsprocesserna, än om de 
skulle sitta ner och anteckna under tiden eller i efterhand om allting som barnen gör. 
Bilderna i sig är bra att visa för barn som har svårt att uttrycka sig. På det sättet kan det 
därför hjälpa till att få någon annan form av reaktion med hjälp av en igenkännande bild. 
Förskola två menar att bilderna är deras reflektionsverktyg, men också barnens. 
Tillsammans kan de sitta och titta på bilderna under tiden som pedagogen samtalar kring 
aktiviteten. Det blir en sorts bekräftelse för barnet på vad hon/han genomfört, skapat eller 
prövat på under en dag på förskolan. 
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5.3.4. Utbildning 
Det är viktigt att pedagoger får anpassad utbildning inom pedagogisk dokumentation för 
barn i behov av särskilt stöd. Det hjälper barnen att kunna lära sig och utvecklas utifrån 
deras förutsättningar. Behovet av specialkompetens ses som en hög faktor för god kvalité, 
då behoven i gruppen analyseras och tillgodoser verksamheten genom detta. Nilholm 
(2003) beskriver utifrån det kritiska perspektivet, om moment som utgör för den 
grundläggande hållningen i specialpedagogiken. Han menar att aktörerna ska kunna 
rekonstruera sin egen verksamhet och samtidigt granska den utifrån en kritisk synvinkel 
om hur dessa rekonstruktioner sker. Det handlar om att kunna bygga upp sin verksamhet 
med sådant som man tycker är viktigt. Inom pedagogisk dokumentation handlar det till 
största delen om att få syn på barnet och dess kompetens vilket är ett av läroplanens 
främsta mål. Det handlar också om att pedagoger själv inser vad de behöver för kunskap 
och vad verksamheten behöver för att uppnå målen i Lpfö98 (Skolverket, 2011).  
 
När det kommer till utbildning, har det varit tillfällen då förskola ett har fått delta i en 
sådan tillsammans med resten av pedagogerna från avdelningarna. Det har varit väldigt 
tacksamt och lärorikt från deras sida. Däremot ligger problematiken vid att de i efterhand 
måste tänka annorlunda utifrån utbildningen, som då ska passa in kring barnen och 
verksamheten. Önskan om att få en utbildning om bland annat pedagogisk dokumentation, 
som passar in på deras verksamhet, har mer eller mindre alltid funnits där. Även om 
pedagogerna vet att det är svårt, finns det alltid ett hopp om att den specialpedagogiska 
myndigheten möjligtvis skulle kunna anordna ett rikstäckande projekt i framtiden 
tillsammans med andra förskolor med liknande verksamhet som deras.   
 
Förskola två medger att de vill delta i utbildningar så ofta det är möjligt, även om det kan 
vara svårt att genomföra. De vill gärna ha en egen utbildning för deras verksamhet, 
liknande den som förskola ett beskrev. Detta för att lättare hitta fokus på hur man ska göra 
för de här barnen på bästa sätt. ”Läroplanen talar ju om vad vi ska göra, men inte hur vi 
ska genomföra, vilket gör det hela svårare” (Ur intervju med förskola två, 5 december, 
2014). Pedagogerna nämner deras nya förskolechef, som började arbeta under 
höstterminen 2014, och som dessutom är utbildad specialpedagog. Med hjälp av hennes 
tips och råd hoppas pedagogerna på att de kan komma en bra bit på vägen, då de mer än 
gärna frågar henne än att behöva gissa sig fram.   

5.3.5. Reflektion och utvärdering 
Reflektion och utvärdering är två väldigt viktiga begrepp för pedagogerna. Dock beskriver 
förskola ett att tiden kanske inte alltid räcker till så som de skulle ha velat. Därför är 
reflektion och utvärdering sällsynta begrepp för dem, när väl tiden finns.  
 
På förskola två görs det mesta vid planeringstiden, då det är viktigt att få sitta både före 
och efter genomförandet. De nämner också om att reflektera tillsammans med barnen, 
både individuellt och i grupp, är något de försöker lägga ner mycket energi på.  
Tankar kring pedagogisk dokumentation finns alltid där, vilket gör att det stundvis kan bli 
en väldigt stressig känsla bland pedagogerna. ”Man kan inte dokumentera allt och framför 
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allt inte spara allting som man väljer att dokumentera. Därför är reflektions – och 
utvärderingstillfällena väldigt bra att få sitta i arbetslag eller i lugn och ro och samtala eller 
tänka kring. Däremot är planeringstiden väldigt liten, så vi önskar att vi hade längre 
sådana” (Ur intervju med förskola två, förskollärare, 5 december, 2014).  
 
Inom sitt kvalitetsarbete börjar pedagogerna på förskola ett med att göra en utvärdering på 
vad som ska göras i deras verksamhet. Därefter görs en uppföljning under hela året som 
checkar av hur det gått och var man ligger till någonstans i själva processen. De nämner en 
fördel kring deras verksamhet, nämligen att de samarbetar med sin grannavdelning i 
sambandet med kvalitetsarbetet, vilket de tycker känns mycket tryggt och bra då det 
systematiska kvalitetsarbetet kan känns svårt att få grepp om ibland. Reflektioner görs 
kontinuerligt, både individuellt och i grupp. De nämner att de känner fördel med deras 
avdelning, då de inte har så många barn. Det gör det lättare att hitta tiden till att hinna 
reflektera, till exempel under tiden som barnen vilar eller då de har åkt hem. Men 
någonting som de tycker är viktigt och som de väljer att utgå ifrån, är att barnens tid ska 
alltid gå före allting annat. Oavsett vad det än gäller i verksamheten. 

5.3.6 Tips och råd till blivande pedagoger angående pedagogisk dokumentation 
Deras råd till blivande pedagoger inför den kommande framtiden, var att man skulle tänka 
över vad som kan vara viktigt och relevant kring dokumentationsprocessen. Till vilket pris 
kan det ha inom olika situationer? Det kan också ta tid att genomföra, speciellt för barnens 
del. Att alltid tro på sig själv och våga pröva sig fram är också viktigt. Annars är risken att 
man backar och slutligen inte genomför någon pedagogisk dokumentation alls. Våga fråga 
om råd, till exempel sin förskolechef, för att därefter få bekräftelse och framför allt inte se 
det som något misslyckande i sin profession. Till sist nämner de att en hjälp på vägen kan 
vara att hålla sig uppdaterade med litteratur som är relaterat kring ämnet. När man inte 
studerar längre är det lätt att man fastnat på samma saker, därför kan ny och färsk litteratur 
hjälpa en till att komma igång. 

5.3.7 Sammanfattning 
Det pedagogerna talat om kring det praktiska arbetet på avdelningarna förmedlar synen på 
skilda arbetssätt, men till största delen liknande uppfattningar kring arbetssätten. De 
kompletterar varandra då det kommer till dokumentationspärm och bilder, men den nya 
tekniken verkar ha fått gensvar endast för den ena verksamheten än så länge. Under 
reflektion och utvärdering anser vissa av pedagogerna att tiden inte riktigt räcker till att 
kunna hinna med att dokumentera allt. Några andra menar att det systematiska 
kvalitetsarbetet är svårt att förstå, men till deras fördel samarbetar man med en avdelning i 
samma byggnad. Därför är båda verksamheterna enade om hur viktig reflektionstiden är 
till att få sitta tillsammans i arbetslaget eller i ensamhet och göra det. Samtidigt nämner de 
om hur stor önskan är om att få delta i en egen utbildning i pedagogisk dokumentation, 
som är gjorda för särskilda avdelningar. Här kommer också känslan om att 
specialpedagogiken sviktar i deras verksamheter. Både när man hör pedagogerna berätta 
och hur de känner kring pedagogisk dokumentation i allmänhet, men också hur pass 
mycket de tror att deras verksamheter och professioner kan komma att växa ännu mer ifall 
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de får egna utbildningar. De arbetar och ser upp till perspektivet för att synliggöra 
utveckling, men känner av att kvalitén inte når hela vägen. I hopp om det ska göra det, 
anser de att framtida pedagoger bör tro mer på sig själva och våga fråga sin chef då det 
känns svårt inom pedagogisk dokumentation. 

6. Diskussion 
I detta avsnitt genomförs dels en jämförelse mellan studiens resultat, dels andra 
forskningsstudier som beskrivs i tidigare litteraturgenomgång. Här lyfts egna reflektioner 
fram, samtidigt som studierna diskuteras i förhållande till varandra. Studiens 
forskningsfrågor besvaras också i samband med att dessa knyts till teorier och 
styrdokument. Dessa behandlar pedagogisk dokumentation, barn i behov av särskilt stöd 
och slutligen pedagogers tankar inom teori och praktik. 
  

6.1. Resultatdiskussion 
Här följer en diskussion kring resultat – och analysavsnittet, vilket jag behandlat i kapitel 
5. Pedagogernas uppfattningar kring pedagogisk dokumentation, deras tankar angående 
svårigheter som vänds till möjligheter, diskuterar jag aktivt. Synen på deras pedagogiska 
roll och den uppenbara bristen på specialpedagogik. Slutligen det material de använder 
som hjälpmedel i arbetet tas också upp. Detta beskrivs utifrån de tre olika teman som förts 
fram i tidigare avsnitt. Genom ett litteraturstudium, gjordes en innehållsanalys där 
sökandet efter teman genomfördes i den kvalitativa datainsamlingen. Detta gjorde det 
enklare till att kunna dra slutsatser kring innehållet i intervjuerna. Analysarbetet lästes 
igenom upprepade gånger, vilket bidrog till att jag kunde hitta likartade mönster som 
gjorde att dessa tre teman kunde belysas. 

6.1.1. Synen på pedagogisk dokumentation i respektive verksamhet 
Utifrån pedagogernas synvinkel är pedagogisk dokumentation ett tidskrävande, 
omfattande och svårt arbete. Det bildar tankar och höga krav hos dem, som gör att de 
tvivlar och ifrågasätter varför det egentligen ska dokumenteras i verksamheten. De förstår 
vikten av arbetet och att det också ska ske kontinuerligt. Samtidigt blir de medvetna om 
vad som egentligen är viktigt. Pedagogerna på förskola två påpekar att de alltid ser till 
barnens bästa och välmående, samt att de tar den pedagogiska dokumentationen som den 
kommer. Lenz Taguchi (2010) påpekar att man inte ska tvinga fram lärandestrategier hos 
barnen, eftersom effekterna minskas av ett komplex lärande och olikheter mellan 
individer. Istället menar författaren att man får försöka tänka i enlighet kring neutrala och 
värderingsfria synpunkter när man ska genomföra en pedagogisk dokumentationsprocess. 
Det tolkar pedagogerna som ett mer friare arbete, men erkänner att det borde ske oftare 
utan vare sig osäkerhet eller brist på tid. Jag lägger märke till att barnen hela tiden är i 
fokus i pedagogernas perspektiv. Det skapas därmed en motivation av att de vill 
dokumentera betydligt mer än vad som görs i dagsläget. De berättar också att de försöker 
ta hjälp av sina förskolechefer, vid svårigheter eller att motivationen inte finns. Även om 
pedagogisk dokumentation ses som någonting svårt i deras ögon är det ändå en bidragande 
del i barnens utveckling, vilket pedagogerna också gör i deras yrkesroll. Det material som 
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finns att tillgå, är viktigt och värdefullt inom skapandet av olika lärprocesser. Precis lika 
mycket som det begreppsliga meningsskapandet och kognitiva tänkandet hos pedagoger 
(Lenz Taguchi, 2010). De tillfrågade pedagogerna beskriver arbetet som en lärorik process 
där de får följa med i barnens utveckling och lärande, samt därefter synliggöra detta. De 
nämner också hur viktigt det är att alltid följa syftet från början till slut i 
dokumentationsprocessen, samtidigt som det tillkommer spontanitet i deras verksamheter. 
Spontaniteten kan ta över, vilket gör att den pedagogiska dokumentationen sker mycket 
för stunden. Det är här jag lägger märke till hur osäkra pedagogerna känner sig. De 
fortsätter och berättar om rädslan att göra fel dyker upp. Men de försöker övervinna 
rädslan, genom och förklara att det egentligen inte finns några rätta eller felaktiga svar. De 
reflekterar om att få en betydligt säkrare roll inom den pedagogiska dokumentationen. 
Vilket kändes som ett lyft i att möjligheterna finns för en förändring. Trots deras tankar 
om rädsla, är de väldigt positiva över hur gärna de skulle vilja starta och genomföra ett 
längre projekt i framtiden. Här får man inte glömma bort att vara medveten över det som 
sker i verksamheten och barngruppen. Specialpedagogen i förskola ett anser att man inte 
ska tänka så mycket på saker som kommer att ske, utan istället ta vara på det som händer i 
nuet inom verksamheten. Samtidigt framhåller jag att de bör ge barnet makt över sitt eget 
lärande, då det inte bara utmanar dem utan också skapar en tillit mellan pedagogen och 
barnet. De intervjuade pedagogerna är eniga om att när man jobbar i en verksamhet där 
barn i behov av särskilt stöd befinner sig, måste man gå efter barnens dagsform och 
välmående. Lpfö98 (Skolverket, 2011) beskriver att man måste ta hänsyn till barnets 
behov och olika förutsättningar. För pedagogerna innebär det att verksamheten måste 
formas efter detta, vilket gör att resurser måste vara tillgängliga och att arbetslaget 
samarbetar mot samma mål. På så sätt får barnet möjlighet att utvecklas i sin egen takt och 
då visar förskolan sitt stöd hos barnet och dess familj. Det gör att pedagogerna tar mer 
vara på detaljer som sker för stunden i verksamheten, istället för att tänka utifrån 
planeringar som tidigare gjorts. 
 
Slutsatsen som jag drar av detta resultat är att pedagogerna har olika synsätt på pedagogisk 
dokumentation. Samtidigt delar de vetskapen om hur viktigt det är att pedagogisk 
dokumentation sker i verksamheten. En annan syn från pedagogernas sida visar sig vara en 
osäkerhet om att göra misstag i dokumentationsprocesserna. Denna osäkerhet får lust att ta 
över och man märker brister hos dem och deras självförtroende i yrkesrollerna. Detta 
försöker att istället ta vara på alla möjligheter som erbjuds. Exempelvis spontaniteten och 
hur en god medvetenhet kan komma att betyda så mycket för pedagogerna och barnen i 
verksamheterna. Det bevisar att pedagogerna anser att pedagogisk dokumentation är ett 
viktigt komplement till att hålla verksamheten levande. Dessutom för att kunna synliggöra 
utveckling och lärande bland barnen som befinner sig där.  

6.1.2. Pedagogernas syn på sin egen roll i barnens lärande inom pedagogisk 
dokumentation 
Här märker jag att lyhördhet visar sig vara en viktig egenskap hos pedagogerna. Det är 
någonting som man måste ha när man jobbar med barn i behov av särskilt stöd. 
Lyhördheten gör att pedagogerna försöker fånga barnens olika intressen och nyfikenhet 
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med hjälp av kroppsspråk, mimik och upprepningar. Ett lekfullt lärande är 
förhållningssättet som pedagogerna försöker hålla sig till. Det (Björck-Åkesson och 
Sandberg, 2014) skapar nämligen en trygghet hos barnen, som dessutom ger en god grund 
för det fortsatta lärandet i verksamheten. Detta tar barnen med sig som en trygghet när de 
börjar i grundskolan. I detta fall är det pedagogerna själva som kommer med förslag och 
idéer i det lekfulla lärandet kring den pedagogiska dokumentationen. Palmér (2012) 
beskriver att det kan vara värdefullt att hålla det rationella lärandet i fokus, då det bland 
annat uppmärksammar sambandet mellan verksamhetens miljö och barnet. Det visar på 
hur pass beroende barnet är av sin omgivning som det befinner sig i. Jonstoij (2010) menar 
att vi vuxna har makten över miljön, då det är vi som skapar förutsättningar för vad som 
kan genomföras på förskolan. Alltifrån hur vi utformar förskolans rum och vilket material 
vi erbjuder. Jag märker att miljön spelar en viktig roll för barnen i de två olika 
verksamheterna och att pedagogerna tar det på största allvar. Samtidigt som pedagogerna 
försöker fånga barnens intressen eller komma med egna tankar och idéer, måste de hålla 
sig till den miljö som barnen mår bra av. Det kan utgöra en begränsning i sig, men 
ingenting som går påverka. Jag lägger också märke till hur gärna de vill att barnen ska få 
pröva på så många nya aktiviteter som möjligt, även om upprepningar måste göras i första 
hand. Svårigheten som speglas här är hur pedagogerna ska gå tillväga inom den 
pedagogiska dokumentationen. De ställer frågor, visar och återberättar till barnen, vilket 
kräver ett stort tålamod från deras sida, oavsett i vilken barngrupp man arbetar i. Det 
märks också att de ser upp till perspektivet, om att synliggöra utveckling, i sina 
verksamheter. Pedagogerna menar att det är bra för alla, inte minst för de själva, för 
barnen och deras föräldrar. Man vill berätta om barnens framsteg med hjälp av konkret 
material som man visar upp för föräldrarna. Som det ser ut idag inom dessa två 
verksamheter, verkar föräldrarna inte vara särskilt intresserade då det primära motivet är 
barnets välmående. Jag anser att små, men märkbara förändringar, ska lyftas fram och 
synliggöras. Detta eftersom det kommer att upplevas som positivt för barnen och deras 
föräldrar. Oavsett hur små eller hur stora förändringar det rör sig om, är det viktigt att 
fånga och synliggöra dessa förändrar. 
 
Två av pedagogerna i förskola två nämner pedagogisk dokumentation som elementärt att 
ta sig an, medan de andra i samma grupp ifrågasätter dem och tycker det är konstigt. De 
anser att det är bland de svåraste uppdragen i deras arbete, samtidigt som det är bra att de 
tycker olika kring arbetet. Jag tänker att ifall pedagoger ser den pedagogiska 
dokumentationen som ett hinder och inte känner engagemang, hindras funktionen och 
utvecklingen i arbetet. Anledningen till att de inte är överens i sina svar, beror på bristande 
kompetens inom specialpedagogiken och osäkerhet. Nilholm (2003) och Skrtic (1995) 
berör ett demokratiskt ledarskap, engagemang från föräldrar och kompetensutveckling, 
som exempel på några mål som kan förändra den pedagogiska verksamheten. De 
framhåller att specialpedagogik är ett tecken på misslyckande i verksamheten, vilket inte 
är aktuellt. Däremot kan en omorganisering ske, för att lättare hantera problematiken som 
uppstått. Det (Ahlberg, 2013) som är viktigt i den här situationen är att försöka studera och 
anpassa den kompetens och den didaktiska skicklighet som finns i arbetslaget. Detta 
genom att försöka individanpassa dessa två verksamheter så att barnen uppnår de krav 



24 
 

som ska uppfyllas. Ifall detta genomförs, bevisas den specialpedagogiska verksamhetens 
bredd och hur betydelsefull den faktiskt är. Eftersom de två olika arbetslagen är på samma 
nivå och vill uppnå samma mål inom pedagogisk dokumentation, anser jag att deras tankar 
och erfarenheter kommer att föra dem vidare till att kunna förmedla en trygg stämning, 
även när de dokumenterar individuellt och i grupp. Genom att erbjuda pedagogerna 
kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation, ges de möjlighet till vidareutveckling 
både för barnens och deras egen skull. På så sätt kommer osäkerheten hos dem att 
successivt bli mindre och de kan känna sig tryggare i deras arbete. Alla tillfrågade 
pedagoger visar en positiv inställning över att vilja gå fler utbildningar, och gärna få delta 
i en specifik som är utformad för deras verksamhet, i framtiden. Pedagogerna anser att 
skulle de få genomgå fler utbildningar, skulle pedagogisk dokumentation ta ännu mer plats 
i deras verksamheter. Deras tankar reflekterar kring Ahlbergs teori (2013) om att få skapa 
villkor och förutsättningar som kan komma att befrämja barnens olika sätt att lära. Genom 
att ha ett specialpedagogiskt förhållningssätt, gör att man kan komma att förbättra 
verksamheten betydligt mer. De resonerar också kring Nilholms (2003) demokratiska 
deltagarperspektiv, då det handlar om att befrämja individens delaktighet i verksamheten 
ännu mer än vad som redan håller på att göras. Slutsatsen som kan dras av resultatet är att 
kunskaperna inom pedagogisk dokumentation och synen på pedagogernas roller inom den, 
är varierande. Trots olika åsikter eller svårigheter, är detta det enda sättet att försöka 
förbättra det, då det bevisligen finns specialpedagogiska brister. Osäkerheten som finns 
bland pedagogerna, gör att de vill förbättra färdigheter inom pedagogisk dokumentation. 

6.1.3 Pedagogernas uppfattningar kring det praktiska arbetet inom pedagogisk 
dokumentation 
Pedagogerna använder sig av både nya och gamla hjälpmedel när de dokumenterar i 
verksamheterna. Några av dem anser att pedagogisk dokumentation kräver mer tid än vad 
själva planeringen gör. Det innebär att det gamla traditionella sättet att använda sig av 
endast papper och penna i dokumentationsprocessen, har alltmer minskat och ersatts med 
annat material. När pedagogerna ser tillbaka på hur det var förr när man dokumenterade, 
är alla eniga om att det blivit stor skillnad när man utför dokumentationsarbete. Varje barn 
har ett unikt perspektiv och otaliga sätt att förstå olika fenomen på, vilket inte alltid gör att 
det traditionella sättet med papper och penna, alltid passar in (Vakil, Freeman och Jo 
Swim, 2003). Det visar sig att trots pedagogernas olika yrkeserfarenheter, är alla positivt 
inställda till en nyare utveckling när det kommer till pedagogisk dokumentation. Förskola 
ett anser att närde började med läsplattor i verksamheterna, har deras pedagogiska 
dokumentation tagit ett steg i rätt riktning även om de har en lång bit kvar i 
utvecklingsprocessen. Pedagogerna använder den som ett komplement när de filmar 
barnen i olika lärandesituationer, men också i andra syften om bland annat synutredningar. 
Tidigare har de använt sig av en videokamera, som fortfarande används men inte lika ofta 
som förut. De lyfter läsplattan högt på listan bland bra material att kunna använda sig av i 
dokumentationssyfte. Dels för att den är lätt att använda, dels att den alltid finns till hands. 
Man ser positiviteten i deras blickar när de förklarar hur mycket barnen uppskattar 
läsplattan som hjälpmedel och att de har börjat använda sig av olika applikationer 
tillsammans. Här kan också pedagogerna, genom den proximala utvecklingszonen 
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(Vygotskij, 1999), se över denna nivåskillnad och låta barnen på egen hand få pröva sig 
fram med hjälp av läsplattan som verktyg. Förskola två har inte prövat läsplattor i sin 
verksamhet. När jag ställer frågan känns det som att de inte är särskilt intresserade över att 
börja med det ännu. De framhåller bilder som det bästa hjälpmedlet i deras verksamhet. 
Speciellt när det handlar om pedagogiska dokumentationsprocesser, då bilder är ett 
komplement till barnen som har svårt att uttrycka sig, men också för pedagogernas skull. 
Det hjälper pedagogerna att titta tillbaka på den utförda processens gång och kan därmed 
lättare reflektera och utvärdera med hjälp av bilderna. Detta är någonting som 
pedagogerna gör tillsammans med barnen. Vygotskij (1995) hävdar att det som barnets 
ser, kommer ihåg och upptäcker, samt därefter väljer att ta in är en förutsättning för hur 
barnet tänker. Med hjälp av bilder skapas ett litet fragment hos barnet. Det visar sig till en 
början inte vara särskilt stort, men som så småningom kommer växa fram och bli större 
med tiden, precis som barnet själv. Fragmentet blir centralt hos barnets medvetande och 
språk, vilket är individuellt (Vygotskij, 1999). 
 
När vi samtalade kring begreppen reflektion och utvärdering, dök känslor om stress upp 
hos pedagogerna. De flesta av pedagogerna känner sådana liknande symptom kring 
reflektionsarbetet. Några av dem nämner att tid finns för att man ska kunna sätta sig ner, 
antingen gemensamt eller individuellt, och därefter kunna påbörja reflektionsarbetet. Detta 
på grund av att de inte har så många barn i de två grupperna.  Jag anser att det blir lättare 
att kunna reflektera, då barnen vilar eller har åkt hem. Deras planeringstider inte är 
tillräckligt stora. Här tänker jag att dokumentationen, såväl som reflektionen, sker 
kontinuerligt för att man som pedagog ska kunna utvärdera sin verksamhet.  
 
En slutsats som kan dras från resultatet är att nya tekniska material och hjälpmedel 
används i stor omfattning i verksamheterna inom den pedagogiska dokumentationen. 
Pedagogerna har olika synsätt när det kommer till användningen av läsplattor. Den ena 
verksamheten tycker det är ett bra verktyg, medan den andra inte verkar vara lika 
imponerad. En anledning kan vara att pedagogerna inte har testa verktyget ännu. Det 
bidrar till att motivationen och kunskapen inte finns. De föredrar att fotografera med 
digitalkamera. Med hjälp av bilder påstår de att barnens minnen stimuleras lika väl som 
med modern teknik. Samtidigt anser jag att läsplattor skulle ge barnen utmaningar inom 
lärandeprocessen, eftersom barnen har svårigheter till att kunna uttrycka sig på andra sätt. 
Anledningen till att en del av pedagogerna inte väljer att fördjupa sig i den nya tekniken, 
beror på liknande symptom av osäkerhet som de upplever i den pedagogiska 
dokumentationen. Pedagogerna känner sig osäkra och väljer därför de traditionella 
tillvägagångssätten när de dokumenterar.   
 

6.2. Metoddiskussion 
Utformningen kring syftet och de två forskningsfrågorna, som är grunden till denna studie, 
medförde att kvalitativa forskningsintervjuer var det självklara metodvalet. Det hade 
kunnat se annorlunda ut ifall undersökningen hade gått ut på att observera pedagogers 
arbetssätt kring pedagogisk dokumentation. På så sätt hade resultatet blivit mer 
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innehållsrikt och att det tillkommit mer erfarenheter, men det var inte mitt syfte med 
studien. De intervjuade pedagogernas tankar, åsikter, erfarenheter och kunskaper inom 
pedagogisk dokumentation, var av ett större intresse att behandla. Därför var observationer 
eller kvantitativa metoder, till exempel enkäter, inte aktuella metoder för studien. 

6.2.1. Intervjufrågor 
Studiens intervjufrågor var alla relevanta för den har forskningen, men vissa frågor kan 
innehållsmässigt variera, beroende på pedagogernas olika svar. Jag uppfattade att 
pedagogerna ansåg att intervjufrågorna var lätta att förstå sig på, samtidigt som en del i 
frågeställning upplevdes som djupgående och stundvis svåra. Pedagogerna var väldigt 
tacksamma över att de fick chansen att begrunda frågorna i förväg, för att lättare kunna 
prata ihop sig i gruppen om vilka svar de skulle ge till mig. På det sättet känner jag att det 
var helt rätt att i förväg skicka frågorna, samtidigt som det kändes konstigt till en början. 
Detta på grund av att jag befarade att det fanns en risk att de skulle ge mig svar som de 
trodde att jag var ute efter, inte deras åsikter eller kunskaper. Därför hade jag följdfrågor 
som ett komplement, för att hålla diskussionen levande i syfte att få mer utförlig 
information. Det gjorde dessutom intervjuerna mer avslappnande, trots att det endast var 
jag som satt inne med informationen om följdfrågorna. 

6.2.2. Innehållsanalys 
Här ger jag en omfattande överblick på intervjutexterna, där fokus ligger på de så kallade 
små interaktionerna i meningstolkningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en 
procedur som man använder sig av vid kodning och hur man därefter tolkar resultatet man 
fått fram. Genom att ha fokus på meningen i en intervjuanalys, gör att det blir mer 
organiserat i intervjutexterna. Detta skapar mer koncentration för att kunna utarbeta 
exempelvis underförstådda meningar. När jag analyserade de två genomförda intervjuerna, 
belyste jag de olika former av kategoriseringar som baserades på det som var transkriberat. 
På så sätt blev det klarare hur de olika svaren påverkade studiens syfte och 
frågeställningar. Någonting som är återkommande i de olika intervjuerna, är att 
urvalsgruppen alltid har haft tanken om att pedagogisk dokumentation är ett mycket 
viktigt arbete inom deras profession. Trots att alla pedagoger har olika 
arbetslivserfarenheter och befattningar, är alla eniga om att denna dokumentation är svår, 
samtidigt som det är ett arbete som ska ske kontinuerligt. Att vara lyhörd och ha tålamod 
är två orsaker till att pedagogerna kan vara den drivande motorn inom arbetet inom 
pedagogisk dokumentation. Dock tycks osäkerhet förekomma inom de två 
arbetsgrupperna alltför ofta. Som pedagog handlar det om att planera, strukturera, 
reflektera och utvärdera, både enskilt och i grupp, men också att kunna se över ett längre 
tidsperspektiv. Att be om tips och råd när det är som svårast, att hålla sig á jour med 
litteratur som berör pedagogisk dokumentation, men framför allt att alltid tro på sig själv. 
Vikten kring spontaniteten och medvetenheten hos de och deras arbete inom pedagogisk 
dokumentation, gör att barn i behov av särskilt stöd får känna sig delaktiga. Att få vara 
med och påverka verksamheten, samt att få lära sig och ta del av nya saker och upplevelser 
inom sin individuella utveckling. Som pedagog handlar det om att kunna hitta någon form 
av drivkraft till att kunna synliggöra utveckling tillsammans med barnen. 
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6.2.3. Informanternas tillåtelse 
Vid den första intervjun genomfördes dokumentationen, med informanternas tillåtelse, 
med hjälp av inspelning och anteckningar för hand. Det medförde att jag inte gick miste 
om viktig information. En fiktiv intervju gjordes med hjälp av en vän innan 
genomförandet av den skarpa intervjun gjordes. Den fiktiva intervjun hjälpte mig att 
kontrollera inspelningens kvalité, samt att den gav indikation på möjliga och intressanta 
följdfrågor och djupare svar. När den andra intervjun skulle genomföras, gjordes endast 
anteckningar då informanterna inte ville att det skulle spelas in. Under dessa två intervjuer 
har jag utfört intervjuerna, vilket har lett till att följdfrågorna hela tiden har varit desamma.  
 
Efter intervjuerna gjordes en skriftlig dokumentation, för att underlätta analys – och 
resultatarbetet. Jag ville att informanternas ordagranna svar skulle finnas till hands, för att 
lättare kunna observera skillnader och likheter, samt att göra jämförelser mellan dem. Med 
hjälp av att förstärka en del av svaren med citat utgående från intervjuerna, stärktes också 
den trovärdighet som jag ville uppnå med studien. Efter intervjuerna gjordes också egna 
anteckningar som stöd för mina egna tankar och reflektioner. För framtida intervjuer 
kommer jag att analysera svaren efter varje enskild intervju, för att då kunna ha mina 
ursprungliga tankar och funderingar nedskrivna. På så sätt kommer det att gå lättare att 
transkribera och därefter sammanfatta, istället för att vänta in alla intervjuer och därefter 
börja med analysarbetet. Ett problem var min insikt att intervjuerna inte delades upp i 
exempelvis två olika grupper. Eftersom jag anser att det hade blivit bättre för mig som 
intervjuare, men också för urvalsgruppen som skulle besvara på mina frågor. Det hade 
varit fullt möjligt att gruppera frågorna inom två olika teman. Exempelvis hade den ena 
gruppen av intervjufrågor haft ett tema kring hur pedagogerna ser på sitt arbete kring 
pedagogisk dokumentation. Den andra gruppen hade kunnat bestå av framtida utbildning 
inom pedagogisk dokumentation. 
 
Informanterna var kända för mig, eftersom vi kommit i kontakt med varandra under en 
tidigare VFU-period samt gymnasiepraktik. Resultatet hade kunnat bli annorlunda med ett 
okänt urval, då det nya mötet hade kunnat skapa osäkerhet mellan mig och den nya 
urvalsgruppen. Dessutom skulle mer restid behövas, då avdelningar med barn i behov av 
särskilt stöd inte finns på så många platser i Sverige. Det hade därför behövts mer tid 
innan intervjuerna hade ägt rum, då jag anser att det hade underlättat för respondenterna 
att få lära känna mig och samtala med mig innan. Därför anser jag att det var positivt att 
pedagogerna i studien kände mig, då det bidrar med trygghet och tillit när en känd person 
intervjuar. Valet av tid och plats fick pedagogerna planera och meddela till mig, då alla 
intervjuer utfördes efter lunchtid mellan 13.00–15.30. Det innebar att deras privata tid inte 
blev lidande i det här fallet. 

6.2.4. Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Bryman (2011) hävdar att det finns alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa 
undersökningar, som beskrivs som generaliserbarhet och validitet. De bedöms och 
värderas med hjälp av andra kriterier än de som används inom kvantitativa 
forskningsområden. Nödvändigtvis handlar det om att specificera termer och metoder för 
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att bedöma och etablera kvaliteten i studien. Därigenom erhåller man olika alternativ till 
det som dessa två begrepp står för. Det finns två grundläggande kriterier inom kvalitativa 
studier, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten innefattar bland annat 
trovärdighet. Dess innebörd är på flera tänkbara sätt den sociala verkligheten, som tydligt 
speglar tillförlitlighetskriteriet som rör trovärdigheten. Studiens trovärdighet, och det jag 
som forskare kommit fram till, är avgörande för hur pass acceptabel den är i andras ögon. 
Här har jag genomfört en så kallad respondentvalidering, som innebär att jag som forskare 
har rapporterat resultaten till informanterna. De ska i sin tur bekräfta att jag har uppfattat 
allt korrekt i resultatdelen. Genom detta skapas en trovärdighet mellan mig och 
informanterna. Bryman (2011) beskriver också att tillförlitligheten innehåller 
överförbarhet som ett av delkriterierna. Med detta beskriver han, att en kvalitativ 
forskning oftast lägger vikten vid ett intensivt studium av en mindre grupp eller av 
individer som har gemensamma egenskaper. Detta innebär att dess resultat tenderar att 
fokusera på det unika sammanhanget och på meningar eller betydelser kring aspekter av 
den studerade sociala verkligheten. 
 
Trost (2010) menar att trovärdigheten inom en kvalitativ studie gör att läsaren ska kunna 
dra egna slutsatser, genom de metoder och resultat som använts och tillkommit i studien. 
Det finns en risk för att pedagogerna inte har berättat allting om deras kunskaper och 
erfarenheter. Det är ingenting jag kan ta hänsyn till i mina resultatberäkningar. Jag 
upplever att en del av deras svar hade kunnat se annorlunda ut på ett negativt sätt, ifall de 
inte fått se frågorna i förväg. Jag blev positivt överraskad över hur få irrelevanta detaljer 
som fanns i svaren. Vilket innebar att intervjufrågorna hade speglat studiens syfte på ett 
tillfredsställande sätt. Tack vare att svaren blev så tillfredsställande, kände jag mig nöjd 
över att har skickat frågeställningen i förväg. Dessutom gjorde följdfrågorna det mer 
innehållsrikt och varierat i resultatdelen, vilket har gjort att jag fått trovärdiga svar utifrån 
syftet och frågeställningen. 

7. Slutsats 
Syftet med studien var att belysa hur pedagoger arbetar för att den pedagogiska 
dokumentationen ska nå fram till barn i behov av särskilt stöd. Det belystes också hur 
pedagogerna själva ser på sitt eget arbete kring detta, samt vad man praktiskt behöver göra 
för att få barnen att känna delaktighet i en del av kvalitetsarbetet. Detta sker mot 
bakgrunden av det som litteraturen beskriver att barn i behov av särskilt stöd ska känna sig 
delaktiga inom den dagliga verksamheten på förskolan. Barnens olika förutsättningar ska 
inte hindra dem att få lära sig och utvecklas på alla plan, förutsättningarna ska tas med 
hänsyn och bilda en helhet. Därför är det viktigt att den pedagogiska verksamheten formas 
och gör den anpassningsbar till alla barn som vistas i den, även de som behöver särskilt 
stöd, oavsett om det är tillfälligt eller under en längre period. Detta skapar en säkrare bro 
mellan förskolan och hemmet, då föräldrakontakten blir betydligt tryggare. Pedagoger får 
en starkare tilltro, vilket gör dem mer självsäkra inom sin profession. Insikten om att 
pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett viktigt och betydelsefullt arbete i 
förskolan, finns alltid där. Arbetet sker kontinuerligt och medvetet, men resultatet och 
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tankarna kring svårigheter visar sig vara i brist inom specialpedagogiken i 
verksamheterna. Trots detta, mycket tack vare spontaniteten och medvetenheten från 
pedagogernas sida, finns det positiva tankar hos dem. Till exempel när det kommer till den 
generella uppfattningen om pedagogisk dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd.  
Det har framkommit att alla pedagoger anser att det skulle vara betydelsefullt om de fick 
lära sig mer om hur de ska göra eller arbeta vidare kring pedagogisk dokumentation på 
deras avdelningar. Eftersom arbetet kring detta är viktigt, och spelar en stor roll kring 
barnens vistelse på förskolan, vill de lära sig mer om detta och bygga upp ny kunskap 
kring ämnet. De vill delta i workshops, besöka andra förskolor där barn i behov av särskilt 
stöd vistas och ta del av nyskriven litteratur. 

7.1. Förslag på vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att få genomföra observationer 
på särskilda och speciella förskoleavdelningar i Sverige. Detta genom att studera 
pedagogers arbete kring pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Är 
pedagoger tydliga i sättet att bjuda in barn i behov av särskilt stöd till delaktighet, och 
inflytande inom den pedagogiska dokumentationen? Bidrar den fysiska miljön till vad 
pedagogisk dokumentation handlar om, eller sker det på andra sätt?  
 
Det vore också givande att få bidra med att skapa en utbildning för pedagoger som arbetar 
på särskilda förskoleavdelningar runt om i landet. En utbildning de kan få delta i som 
handlar om hur de ska arbeta mer specifikt med pedagogisk dokumentation, tillsammans 
med barn i behov av särskilt stöd. På så sätt kommer det inte bli någon svår situation hos 
pedagoger, och de kan därför låta arbetet flyta på utan vare sig osäkerhet eller 
missförstånd. Eftersom önskan om detta är ytterst eftertraktad i dagsläget, ser jag det inte 
som någon större omöjlighet. Detta på grund av att om organisationer, som exempelvis 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och kommuner till respektive förskolor, 
väljer att engagera sig i detta 
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Bilaga A. Intervjufrågor till pedagogerna 
 

1. Hur upplever du/ni dokumentationsarbetet på er avdelning? 

Följdfråga: Finns det några, enligt dig/er, eventuella svårigheter? I så fall, vilka? 
 

2. Vad är din/er praktiska erfarenhet av pedagogisk dokumentation?  

Följdfråga: Vilka tillvägagångssätt använder du/ni er av? 
  

3. Syftet med pedagogisk dokumentation är att bland annat öka kunskapen om hur barnen 
och pedagoger hittar vägar till nya kunskaper, samt att man fram för allt ger barnen  nya 
utmaningar . Hur tycker du/ni att ni inom er profession verkar för att detta genomförs?  

Följdfråga: Vad skulle man kunna göra annorlunda? 
  

4. Dokumentationen kan vara väldigt viktig för barnens föräldrar. Om så är fallet, hur tycker 
du/ni att det speglas i dokumentationsprocessen? 

Följdfråga: Tror du/ni att föräldrarna känner sig delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen?     
 

5. Hur anser du/ni att barnens delaktighet och inflytande träder fram i 
dokumentationsarbetet? 

Följdfråga: Hur, tycker du/ni, att man på bästa sätt kan ar beta för att barnen i praktiken 
ska få möjlighet till delaktighet och inflytande?  
  

6. Vilka perspektiv upplever du/ni talar för att pedagogisk dokumentation är betydelsefullt? 

Följdfråga: Anser du/ni att man bör få kontinuerlig utbildning inom detta? 
 

7. Vilka råd skulle du/ni ge till mig som blivande förskollärare? 
 

8. Läroplanen för förskolan beskriver att pedagogen ska ansvara för att resultat av 
dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet 
används för att utveckla förskolans kvalitet, och därmed barns möjligheter till utveckling 
och lärande.  

9. Hur anser du/ni att man som pedagog får fatt i barnens eget lärande och återberättande 
genom att använda dokumentation som verktyg?  
 

10. Pedagogisk dokumentation bygger bland annat på reflektion. Finns det möjligheter till att 
bearbeta, samtala och referera om detta tillsammans i arbetslaget i efterhand?  



 
 

Bilaga B. Brev till intervjupersonerna 

B.1. Forskare, författare, student 
Hejsan!  
Mitt namn är Mariélle Tagemo Johansson, jag är 24 år gammal och studerar min sista 
termin på Luleå Tekniska Universitet med inriktning på förskollärarprogrammet. 

B.2. Syfte och implikationer för kommande läraryrket 
Syftet med den här studien är att jag vill synliggöra pedagogers arbete inom pedagogisk 
dokumentation i förskolan.  
Hur ser ni på er egen roll inom den här delen i kvalitetsarbetet på er avdelning? 
 
Undersökningen beskriver hur pedagoger ser kring sin profession och sitt eget arbete inom 
pedagogisk dokumentation. Mot bakgrunden av denna undersökning anser jag att 
pedagoger bör arbeta mer medvetet och kontinuerligt med dokumentationsarbete 
tillsammans med barn som har andra förutsättningar. Detta eftersom att barnen får en 
större delaktighet och betydligt mer inflytande under sin vistelse på förskolan. 

B.3. Urval 
Varför ni har blivit förfrågade om att vara med i min undersökning är dels för att jag 
känner till er förskoleavdelning sedan tidigare, dels för att jag tror att detta kan bidra till 
möjligheter för kommande utveckling av er verksamhet inför framtiden. 

B.4. Metod 
Jag skulle vilja genomföra en strukturerad intervju tillsammans med er, då det förslagsvis 
kommer ske i grupp så att ni tryggt kan bolla idéer och svar mellan varandra i arbetslaget.  
Jag kommer att skriva ner svar under tiden som intervjun pågår samt spela in med hjälp av 
mobiltelefon, om det skulle passa för er. Detta för att lättare kunna bearbeta mitt 
insamlande material i efterhand när jag ska skriva.   

B.5. Etiska aspekter och förhållningssätt 
Informationskrav 
Jag har med tydlighet valt att skriva ner om min undersöknings och dess syfte ovan. Detta 
för att ni lättare ska få en bild på hur jag kommer att gå tillväga när jag besöker er 
verksamhet, samt min kommande bearbetning av materialet.  
Konfidentialitetskrav & Samtyckeskrav 
Ni som väljer att delta i undersökningen kommer att vara anonyma. Jag kommer inte att 
delge någon som helst information om er som personer, eller vilken arbetsplats som ni är 
anställda på. Som ni förstår är det här deltagandet frivilligt, då ni som respondenter får 
avbryta deltagandet när som helst under processens gång. 
  



 
 

Nyttjandekrav 
Jag vill härmed försäkra er om att jag endast kommer använda det insamlade materialet i 
forskningssyfte och forskningsändamål. När min undersökning håller på att färdigställas, 
kommer jag att radera den empiriska datainsamlingen. 
 
Hoppas vi ses! 
Med vänliga hälsningar,  
Mariélle Tagemo Johansson 
 


