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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fyra förskollärare använder sig av pedagogisk 
dokumentation i förskolan samt vad de har för syfte med den pedagogiska dokumentationen.   
För att uppnå syftet med uppsatsen användes två frågeställningar, Hur arbetar fyra förskollärare 
med pedagogisk dokumentation och Varför och för vems skull används pedagogisk 
dokumentation?  
 
Metod 
 
En metod i form av ostrukturerade intervjufrågor användes. Totalt intervjuades fyra kvinnliga 
förskollärare som varit verksamma inom förskolan mellan 5 och 29 år. 
 
Resultat 
 
Samtliga förskollärare använde sig av pedagogisk dokumentation, men med olika 
tillvägagångssätt. Den vanligast förekommande dokumentationsformen var enligt 
portfoliometoden, även där med olika tillvägagångssätt.  
 
Beträffande varför och för vems skull förskollärarna använde sig av pedagogisk dokumentation 
varierade svaren. Två av förskollärarna ansåg att det i första hand var för barnen skull och de 
andra två tyckte att den pedagogiska dokumentationen var till för pedagogerna i första hand.  
 
Nyckelbegrepp: pedagogisk dokumentation, portfolio, förskola, förskollärare 
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1. Inledning 
 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med olika slags dokumentationsmetoder på 

förskolor. Under VFU-tillfällena har vi sett och även deltagit när förskollärarna arbetat med till 

exempel portfolio, fotografering och observationer tillsammans med barnen. Det står i förskolans 

läroplan, Lpfö 98 att verksamheten ska bilda en helhet som stimulerar och utmanar barns lärande 

och utveckling. “Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt 

ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter” (sid. 8). Det står även att alla barn i förskolan ska möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter, samtidigt som barnen själva ska få möjlighet att utveckla, reflektera över och få syn 

på sina egna förmågor. 

 

Enligt oss är begreppet pedagogisk dokumentation svårtolkat. Åsén (2002) skriver att för att en 

dokumentation ska bli en pedagogisk dokumentation krävs det reflektioner kring det insamlade 

materialet. I SOU 1997:157 skriver författarna att pedagogisk dokumentation kan användas som 

ett verktyg i förskolan för att synliggöra den egna verksamheten. Dokumentationen ska användas 

som ett kollektivt arbetsverktyg och bygga på ett reflektionsarbete gemensamt för lärare, barn 

och föräldrar.  
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden redovisas det material som vi har tagit del av genom litteratur, vetenskapliga 

artiklar och tidningsartiklar angående pedagogisk dokumentation i förskolan.  

 

2.1 Pedagogisk dokumentation 

 

Tidningen Modern barndom (1995) skriver att dokumentation handlar om att göra verksamheten 

i förskolan synlig för barn, pedagoger, politiker och allmänhet. Genom att använda pedagogisk 

dokumentation kan pedagogerna få syn på hur barnen utforskar sin omvärld, samt få kunskap om 

barns olika läroprocesser. Dokumentationen används också till pedagogernas gemensamma 

reflektioner. Vid dokumentation kan pedagogerna använda sig av bland annat kamera, 

videokamera, ljudinspelningar, observationer och intervjuer med barn. 

Modern barndom (1995 sid. 5) beskriver varför och för vem dokumentationen är viktig; 

 

Barnen: 

 Den synliggör barnens arbete och kunskapssökande för dem själva 

 Den bidrar till att ge barnen en tydlig identitet 

 

Personalen: 

 Den synliggör barnens och personalens arbete för personalen 

 Den ger personalen möjlighet att öka sin medvetenhet om konsekvenserna av sina 

handlingar och ger därmed underlag för att förändra och utveckla det egna arbetet 

 Den skapar ett reflekterande förhållningssätt, där man tillvaratar och försöker bygga vidare 

på beprövade erfarenheter 

 Den ger underlag för att utveckla nya teorier om barnens lärande, kunskapssökande och 

socialisation 

 Den kan vara ett medel för att knyta samman teori och praktik 

 Den kan utgöra en grund för fortbildning och utvärdering 

  

Föräldrarna: 

 Den synliggör verksamheten för föräldrarna 

 Den underlättar föräldrarnas delaktighet i verksamheten och kan därmed ge en grund för att 

utveckla föräldrasamarbetet 
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 Den ger föräldrarna argument för att slå vakt om god verksamhet gentemot politiker 

 

Politiker och allmänhet: 

 Den synliggör verksamheten utåt  

 Den ger argument för diskussion om medel och resurser 

 Den ger argument för att påvisa kvalité i verksamheten 

 Den kan utgöra en grund för utvärdering 

(sid. 5) 

 

2.2 Den pedagogiska dokumentationens utveckling  

 

Lenz Taguchi (2005) skriver att arbetssättet pedagogisk dokumentation utvecklades i Reggio 

Emilia i Italien av Loris Malaguzzi. Pedagogisk dokumentation har använts inom den 

kommunala barnomsorgen i staden Reggio Emilia under de senaste 30 åren. Pedagogerna där 

använder dokumentationen som underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete 

och utvärdering. Filosofin grundar sig på en övertygelse om att kunskapen som barn ger vuxna är 

lika viktig som den kunskap som de vuxna ger barnen. Wallin (2005) skriver att när Reggio 

Emilia filosofin utvecklades kände pedagogerna att de var tvungna att bättre förstå hur barnen 

tänkte. Dokumentation blev en naturlig lösning för att kunna hitta nya infallsvinklar utifrån 

barnens tankar. Genom dokumentationen kunde pedagogerna planera verksamheten utifrån 

barnens intressen. Det blev även ett redskap för att pedagogerna skulle kunna se och utveckla sitt 

eget arbete tillsammans med sina kollegor. Detta resulterade i en mer spännande, men också mer 

krävande lärarroll. Enligt SOU 1997:157 anser man inom Reggio Emilia att dokumentationen är 

en central och självklar del av det vardagliga arbetet i förskolan. Man använder sig av till 

exempel kamera, videokamera, bandinspelningar, skisser och anteckningar för att följa både 

barns och pedagogers arbete och läroprocesser. Genom att på så sätt göra verksamheten synlig 

för både pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten skapas möjligheter till reflektion av 

verksamheten och därigenom kan man kontinuerligt utvärdera och utveckla den. Wehner-Godée 

(2002) skriver att det pedagogerna dokumenterar inom Reggio Emilia handlar om vad barnen 

säger, vad de gör, deras arbete samt hur pedagogerna relaterar till barnen och deras arbete. 

Dokumentationen blir ett verktyg för pedagogerna som hjälper dem att förstå hur barn tänker och 

lär. Det viktiga är att synliggöra processen, inte resultatet. 

 

 6



Ht-07 
B-uppsats inom pedagogik 
Frida Englund och Josefina Englund 
 
 
2.3 Pedagogisk dokumentation i förskolan 

 

Enligt SOU 1997:157 kan dokumentationen användas för att göra verksamheten synlig och 

därmed öppna den för granskning. Det krävs dock att dokumentationen blir en naturlig del av det 

vardagliga pedagogiska arbetet, istället för att vara något som ligger vid sidan av verksamheten. 

Lenz Tanguchi (2005) skriver att arbetet med pedagogisk dokumentation inte handlar om en 

förändring från ett arbetssätt till ett annat utan att man istället inkluderar dokumentationen i det 

pedagogiska arbetet. Dokumentationen kan ligga till grund för ett kontinuerligt förändringsarbete 

på förskolan, då man hela tiden får information om var pedagogerna står i olika frågor som till 

exempel vilket förhållningssätt förskollärarna har till barnen, till kollegor och till lärande. 

Dokumentationen kan också ge svar på frågor som rör barns läroprocesser, hur barnen tänker och 

lär. Genom att dokumentera det barnen gör, säger och ger uttryck för kan pedagogerna lära sig 

hur barnen förstår och upplever sin omvärld (ibid). Wallin (2005) skriver att barnen inte går på 

förskolan för att fördriva tiden medan föräldrarna arbetar utan för att få nya kunskaper. 

Barndomen är den tiden då hjärnan utvecklas som mest och nya kunskaper skapas. Tillsammans 

med vuxna och andra barn skapar barnen kunskaper om sin omvärld. 

 

Kennedy (2006) beskriver arbetet med dokumentation på förskolan Trollet i Kalmar. Författaren 

skriver att dokumentationen blivit ett viktigt redskap för att ett förändringsarbete på förskolan 

ska kunna ske. Dokumentationen ger möjligheter att synliggöra barnens lärande och är samtidigt 

ett verktyg som behövs för att konkretisera reflektionerna pedagogerna emellan. Arbetet med 

pedagogisk dokumentation på förskolan startade under hösten 1995, då pedagogerna insåg att det 

inte räckte med att prata om barns utveckling och lärande - pedagogerna behövde något mer 

konkret. Pedagogerna började observera barnen i olika situationer för att sedan dokumentera med 

kamera barnens vardag på förskolan. De använde sig av det dokumenterade materialet för att 

kunna visa barnens föräldrar hur deras barns dag på förskolan såg ut, men även för att kunna 

diskutera med barnen om det som dokumenterats. Ett exempel författaren ger är när pedagogerna 

dokumenterade hur barnen betedde sig mot varande för att sedan kunna diskutera om vänskap 

och samarbete med barnen. 

 

Wallin (2005) beskriver att det är viktigt för pedagogerna att hitta sin egen metod för att 

dokumentera: 
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Det finns naturligtvis inte en bestämd dokumentationsteknik eller metod som alltid passar 

alla. Det gäller att finna ett eget sätt, att anpassa sig till situationen och till syftet med det 

hela. Risken är annars att dokumentationen bara blir teknik för sin egen skull och därmed 

mer eller mindre meningslös. Den hänger pliktskyldigt på förskoleväggen eller slutar i en 

pärm utan att vara till någon större nytta eller glädje (sid. 68-69). 

 

Goldhaber & Smith (1997) skriver att det kan vara en utmaning för pedagogerna att arbeta med 

dokumentation. De måste bland annat behärska de olika dokumentationsteknikerna samt hitta 

tiden till att arbeta med dokumentationen.  

 

2.4 Dokumentationens syfte 

 

Enligt Åsén (2002) är den pedagogiska dokumentationens syfte att arbetet och lärandet blir 

synligt för pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten. Ett annan viktigt ändamål med 

dokumentationen är att pedagogerna genom reflektioner hittar nya utgångspunkter till 

verksamheten. Pedagogerna kan få syn på sina egna och kollegornas tankar och detta kan leda 

till att de tillsammans kommer fram till en gemensam syn på barnen och deras lärande. Lenz 

Tanguchi (2005) skriver att genom pedagogisk dokumentation får pedagogerna möjlighet att se 

barnet på nytt. Dokumentationen gör också att barnen kan få syn på sig själva och sitt eget 

lärande samtidigt som även föräldrarna kan få möjlighet att följa sina barns utveckling på 

förskolan. Palm (2007) skriver att “När barnen tar del av dokumentationen kan de se sitt eget 

lärande: de blir nöjda över att de lärt sig något nytt” (sid. 58). Även Wallin (2005) skriver att ett 

viktigt syfte med den pedagogiska dokumentationen är att göra barnens lärande synligt.  

 

Wehner-Godée (2002) skriver att syftet med dokumentationen är att öka kunskapen om hur 

barnen och pedagogerna hittar vägar till nya kunskaper, med målet att hjälpa barnen i deras 

kunskapssökande samt ge dem nya utmaningar.   

Även Åsén (2002) skriver om dokumentationens syfte i förhållande till barn och föräldrar: 
 

Dokumentation i form av texter, video, foton, diabilder och barnens egna alster har också 

betydelse för barnen genom att de får möjligheter att minnas, återbesöka, känna igen och 

reflektera kring sina egna läroprocesser. Föräldrarna får genom dokumentationen möjligheter 

att ta del av inte bara vad barnen gör, utan också hur barnen gör och vilken innebörd barnen 

ger till det som görs. På så sätt kan även föräldrarna bli delaktiga i en dialog och 
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erfarenhetsutbyte kring barnens liv och lärande (sid. 53). 
 

Goldhaber & Smith (1997) skriver att med hjälp av dokumentationen får föräldrarna chansen att 

verkligen se sina barns kognitiva, psykologiska och sociala upplevelser på förskolan. 

 

Kroeger & Cardy (2006) refererar till Bersani & Jarjoura (2002) när de skriver att dokumentation 

är viktigt för föräldrarna. Många förskolebarn saknar förmågan att verbalt kommunicera med 

sina föräldrar om hur deras dag på förskolan varit. Genom dokumentationen kan föräldrarna ta 

del av barnens erfarenheter och vad de varit med om på förskolan. Kroeger & Cardy (2006) 

refererar även till Gandini & Goldhaber (2001) som säger att genom dokumentation känner sig 

föräldrarna välkomna till förskolan, till exempel när de på förskolan möts av fotografier och 

beskrivningar om barnens dag som de själva inte varit delaktiga i.   

 

Wehner-Godée (2002) skriver att syftet med pedagogisk dokumentation skiljer sig beroende på 

om det handlar om förskola, fritidshem, skola eller annan form av utbildning. I förskolan är 

syftet med den pedagogiska dokumentationen att pedagogerna ska skaffa kunskap om barns sätt 

att utforska sig själva och världen runt omkring dem.  

 

2.5 Olika metoder för pedagogisk dokumentation 

 

Inom pedagogisk dokumentation i förskolan finns det flera olika metoder som pedagogerna kan 

använda sig utav. Nedan beskrivs de metoderna vi kommit i kontakt med under studiens gång. 

 

2.5.1 Portfolio/portfölj 

 

Bern, Fröjd & Torén (2001) skriver att utseendet och benämningen på portföljen inte är 

väsentligt, utan det är innehållet och syftet med portföljen som är det viktiga. Portföljen ska vara 

något som barnen kan vara stolta över och den ska beskriva; 

 

 Varje barns behov och förutsättningar och utgör på så sätt ett verktyg för utformningen av 

verksamheten 

 Det enskilda barnets intressen 

 Vilka vardagsaktiviteter barnet ägnar sig åt 
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 Vilka relationer barnet har med andra barn och med vuxna 

 Hur barnet mår och hur det trivs 

 Det enskilda barnets läroprocesser 

 Förskolans och skolans planerade aktiviteter, t.ex. temaarbeten och studiebesök 

 Förskolans och skolans vardagliga rutinsituationer 

 Förskolan och skolans miljö 

 Pedagogernas förhållningssätt 

(sid. 61). 

 

Arbetssättet portfölj inom Sveriges förskola och skola är inte något nytt, däremot har arbetet med 

tiden blivit mer strukturerat och målmedvetet. Portföljen ska ge en helhetssyn på barnets 

utveckling och ge både barn, föräldrar och pedagoger en chans att se den positiva utvecklingen. 

Tanken med portföljen är att den ska följa barnet i hela dess skolgång. När barnet lämnar 

förskolan och börjar i skolan kan portföljen göra övergången enklare både för barnet och 

pedagogerna, genom att pedagogerna i skolan redan har en uppfattning om var barnet befinner 

sig i utvecklingen och på så sätt kan läraren stödja och stimulera varje barn på det sätt som de 

behöver (ibid). Även Ellmin (1999) skriver att övergången mellan förskolan och grundskolan 

underlättas om pedagogerna i de båda skolformerna aktivt samarbetar, till exempel genom att 

arbeta med portfolio som följer barnet under hela dess skolgång.  

 

Krok & Lindewald (2004) skriver att arbetet med portfolio i förskolan är ett sätt att dokumentera 

och belysa barnets utveckling, lärande och växande. Portfolion ska ge en bild av vad barn gör, 

och lär sig. De ger ett exempel på rubriker och innehåll i en portfolio:  
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Jag Jag kan Familjen och 
kompisar 

Vad vi gör Jag tycker 

Fokus i Lpfö 98 
Utveckling/Lärande 
Normer/värden 

Fokus i Lpfö 98 
Utveckling/lärande 

Fokus i Lpfö 98 
Normer/värden 

Fokus i Lpfö 98 
Utveckling/lärande 

Fokus i Lpfö 98 
Barnens inflytande 

Identitet (vem är 
jag): 

Barninitierad 
aktivitet (barnets 
mål, strategier): 

Gruppen jag ingår 
i: 

Vuxeninitierad 
aktivitet (ej 
individens val): 

Intervjuer och 
utvärdering: 

 Mäta längd, väga 
sig, handavtryck, 
självporträtt etc. 
 
 Vad känner jag? 

När är jag 
glad/ledsen? 
 

 Porträtt av 
fotografen  

 Fin och 
grovmotorik, 
språkutveckling, 
bokstäver, siffror, 
färg, form, klistra, 
klippa, musik och 
rytm etc. 
konstruktions - och 
rollekar etc. Av - 
och påklädning, äta, 
duka etc. 

Porträtt på familj 
Hur gör vi i vår 
familj?  
Hur gör vi på min 
avdelning? Hur är en 
bra kamrat?  
Familjebok. 
 

 Skogsdagar, 
samling, traditioner 
etc. 
 

Fördjupningsarbete
/ teman 

Föräldrar skriver 
ner vad deras barn 
tycker om eller inte 
tycker om. 
 
 Vad tycker jag bra 

om? Vad tycker jag 
illa om? Vad har jag 
lärt mig? Vad vill 
jag lära mig? 
 

 Reflektioner och 
utvärdering kring det 
barnet gör och gjort 
på avdelningen. 

 
(Något modifierat från sid. 32. Tabellen visar vilka rubriker som kan ingå i en portfolio).  

 

Bern, Fröjd & Torén (2001) skriver att grundidén med portföljarbetet är att man använder två 

olika sorters portföljer. Arbetsportföljen är till för alster som barnen själva valt ut, och den ska 

finnas lättillgänglig så att barnen själva kan titta i den när de vill. Utvecklingsportföljen ska följa 

barnet genom förskole- och skolåren. I utvecklingsportföljen samlar pedagogerna ett i förväg 

bestämt material som visar barnets utveckling och lärande, den får barnen titta i tillsammans med 

pedagogerna.  

 

2.5.2 Mosaikmetoden 

 

Åsén (2002) skriver att mosaikmetoden utvecklades på en förskola i London, med syftet att 

komma fram till nya sätt att förstå de yngre barnens syn på sin egen tillvaro. Metoden går ut på 

att sammanställa en “mosaik” från det dokumentationsmaterial som samlats in för att sedan utgå 

från detta vid reflektioner kring barnens tillvaro. Man använder flera olika metoder för att samla 

in material, till exempel samtal med barnen, fotografier tagna av barnen själva, observationer, 

bandinspelningar, rundvandring i närmiljön samt barnens egna teckningar och berättelser. En 

viktig utgångspunkt inom mosaikmetoden är att utgå både från det talade ordet men även andra 
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sätt som barnen uttrycker sig på. Även föräldrarna skall ges chansen att delta i dokumentationen 

med sina bilder av barnet och dess tillvaro.  

När alla “mosaikbitar” är insamlade ska de sammanbindas till en helhet som sedan kan 

reflekteras över och diskuteras för att se hur väl det barnet behöver stämmer överrens med det 

man i förskolan erbjuder barnet. 

Bilden nedan visar ett exempel på hur mosaikmetoden är uppbyggd. Detta är vår egen tolkning 

av Åséns (2002) bild på sidan 55; 

 
(Tabellen visar vad som ingår i mosaikmetoden). 

 

2.6 Etiska aspekter på pedagogisk  

 

Lindgren & Sparrman (2003) granskar de etiska aspekterna på arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan, och menar att det finns ett behov av att införa ett etiskt tänkande 

kring dokumentationen. De poängterar att de inte tar ställning till huruvida dokumentation ska 

användas i förskolan eller inte. De skriver att ett av dokumentationens viktigaste syften är att 

synliggöra varje barn och fokusera på individen, då detta anses gynna ett barnperspektiv. Detta 

är författarna kritiska till, då ett barnperspektiv inte automatiskt främjar barnen. De skriver att 

begreppet barnperspektiv är ett mångtydligt begrepp som kan förväxlas med barns perspektiv. 

Det gäller att kunna skilja på dessa begrepp, då de medför skilda förhållningssätt hos alla som 

arbetar med barn. Författarna är också kritiska till vilka positioner barnen tilldelas vid arbetet 
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med dokumentationen. Eftersom dokumentationen i förskolan handlar om att betrakta respektive 

bli betraktad skapas automatiskt en maktposition där betraktaren har ett övertag över den som 

blir betraktad. Då det oftast är pedagogen som är betraktaren betyder det att barnen hamnar i 

underläge.  

 

Ett annat etiskt problem inom dokumentationen är enligt Lindgren & Sparroman (2003) barnens 

rätt att säga nej till att bli dokumenterade. De jämför dokumentationen i förskolan med den 

dokumentation som utförs inom olika forskningsprojekt och skriver att inom forskningsprojekt 

utgår man från de etiska regler som Humanistisk - samhällsvetenskapliga rådet ställt upp, där 

forskaren måste informera forskningsobjekten om studiens syfte, vad materialet ska användas 

till, anonymitet mm (se Vetenskapsrådet 2002). Författarna ställer sig frågorna; Vilka etiska 

regler tar man hänsyn till vid dokumentation inom förskolan? Hur ska pedagogerna kunna 

bedöma om en tvååring gett sitt samtycke till att bli dokumenterad och hur länge gäller detta 

samtycke? Författarna föreslår att man även inom förskolans dokumentationsprojekt ska ta 

hänsyn till det Humanistisk - samhällsvetenskapliga rådets etiska regler, och därmed ge barnen 

ett ökat skydd. Detta skulle innebära att barnens identiteter skyddas och spridningen av 

materialet begränsas. På detta sätt skulle dokumentationen bli en angelägenhet endast för de 

pedagoger och den barngrupp som dokumenterar/dokumenteras. Wehner-Godée (2002) skriver 

att det borde vara en självklarhet att de som på olika sätt dokumenteras blir tillfrågade om de ger 

sin tillåtelse till dokumentationen. För barn i förskoleåldern innebär detta att även föräldrarna bör 

tillfrågas och ge sitt samtycke till dokumentationen. Alla som på något sätt är inblandade i 

dokumentationen bör också informeras om vad dokumentationen kommer att användas till. 
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3. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fyra förskollärare använder sig av pedagogisk 

dokumentation i förskolan, samt vad de har för syfte med den pedagogiska dokumentationen. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

- Hur arbetar fyra förskollärare med pedagogisk dokumentation? 

- Varför och för vems skull används pedagogisk dokumentation i förskolan? 
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4. Metod 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 

 

För att få fram förskollärarnas personliga åsikter kring pedagogisk dokumentation användes 

metoden intervjuer. Stukát (2005) skriver att intervjumetoden lämpar sig för att få fram det som 

faller bort vid enkätundersökningar, exempelvis den intervjuades mimik, gester och tonfall. Vid 

intervjuerna användes ostrukturerade intervjufrågor, där man använder ett antal huvudfrågor och 

utgår ifrån dessa. Stukát (2005) skriver att den här typen av intervju ger en möjlighet att komma 

in mer på djupet i ett ämne, då man använder sig av följdfrågor som till exempel Vad menar du 

med det? och Kan du berätta mer? Man kan även anpassa frågorna efter personen man intervjuar, 

vilket man inte kan göra vid till exempel en enkätundersökning. 

 

4.2 Val av informanter 

 

Genom lottdragning mellan kommunens förskolor valdes fyra förskolor ut och kontaktades för 

intervjuerna. Metoden lottdragning användes för att omedvetet kunna välja vilka förskolor som 

skulle delta i undersökningen.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

 

Ett missivbrev (bilaga 1) tillsammans med de övergripande intervjufrågorna (bilaga 2) skickades 

ut ungefär en vecka innan intervjutillfällena. Detta för att förskollärarna skulle få chansen att läsa 

frågorna innan intervjun och därmed enligt våra förhoppningar vara mer förberedda inför 

intervjun. Under alla intervjuer användes en bandspelare, för att försäkra oss om att inte missa 

någon viktig information. På varje intervju hade en av oss ansvaret för de övergripande frågorna 

medan den andra under tiden intervjun pågick antecknade och ställde följdfrågor.  
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4.4 Etiska överväganden 

 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets etiska krav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). I missivbrevet informerades de berörda förskollärarna om 1 

Informationskravet; där syftet med undersökningen beskrevs. 2 Samtyckeskravet; att medverkan 

i undersökningen var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 3 

Konfidentialitetskravet; att personerna i slutprodukten blir anonyma och får ett fingerat namn. 4 

Nyttjandekravet; att materialet endast skulle användas i vår undersökning. 

 

4.5 Bearbetning av data 

 

Vid sammanställningen av materialet valdes de för vår undersöknings syfte väsentliga delarna ut 

och bearbetades. Svaren vi fått in genom intervjuerna delades upp i tre kategorier; Pedagogisk 

dokumentation på förskolan, Syftet med pedagogisk dokumentation och Metoder för pedagogisk 

dokumentation. Svaren delades upp i kategorier för att läsaren lättare skulle kunna se sambanden 

mellan de olika svaren. I resultatredovisningen tilldelades intervjupersonerna fingerade namn; 

Hanna, Karina, Maria och Anna. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

 

På grund av att endast fyra förskollärare intervjuats och att det är deras personliga åsikter om 

ämnet som framkommit kan man inte generalisera resultatet. Resultaten som framkommit i 

undersökningen gäller endast för de fyra förskolor som ingick i undersökningen. Eftersom vi är 

ovana intervjuare är vi medvetna om att detta kan ha påverkat våra resultat på olika sätt. Då 

intervjufrågorna skickades ut i förväg finns möjligheten att förskollärarna läst på om ämnet och 

därmed finns risken att deras svar inte är helt korrekta utifrån deras egna erfarenheter om 

pedagogisk dokumentation. Vi kan också ha formulerat frågorna på olika sätt vid de olika 

intervjutillfällena, vilket kan ha påverkat hur informanterna uppfattade frågorna. Det finns också 

en risk att vi kan ha uppfattat informanternas svar på ett annat sätt än vad de menade. 

Tillförlitligheten för undersökningen ökade på grund av att en bandspelare användes vid 

intervjuerna och därmed missades ingen information.   
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5. Resultat 

 
I resultatet presenterar vi det material som samlats in under intervjuerna. För att ge en tydligare 

bild av resultaten har de delats upp i tre olika kategorier; Pedagogisk dokumentation i förskolan, 

Syftet med pedagogisk dokumentation och Metoder för pedagogisk dokumentation. 

 

Av de fyra förskollärarna som intervjuats arbetade en enligt Reggio Emilia filosofin, en annan 

hade läst mycket Reggio Emilia inspirerat material och de två resterande förskollärarna kände till 

begreppet pedagogisk dokumentation men hade ingen specifik utbildning inom det. 

Förskollärarnas namn har blivit fingerade och kallas i resultatet för Hanna, Maria, Karina och 

Anna. Hanna har varit verksam förskollärare sedan 28 år tillbaka. Hon har under ett års tid 

(2002) gått en utbildning inom Reggio Emilia och på hennes förskola arbetar de enligt Reggio 

Emilias filosofi. Maria gick ut förskollärarutbildningen år 2002 och har därefter varit verksam 

förskollärare. Hon har ingen specifik utbildning inom pedagogisk dokumentation. Karina har 

arbetat som förskollärare sedan 1978. Hon har ingen utbildning inom pedagogisk dokumentation 

men har tagit del av material från Reggio Emilia. Anna har varit verksam förskollärare i nio år. 

Hon har som Maria ingen specifik utbildning inom pedagogisk dokumentation. 

 

5.1 Pedagogisk dokumentation i förskolan  

 

“Pedagogisk dokumentation används för att belysa barnens lärande, utveckling och 

reflektioner” 

(Hanna) 

 

Hanna menar att dokumentationen gör allting mer synligt för pedagogerna, barnen och även 

föräldrarna. Barnen kan få syn på sitt eget lärande, hur långt de har kommit och pedagogerna kan 

genom detta se hur verksamheten kan utvecklas.  

 

Maria menar att pedagogisk dokumentation används till att se barnens och pedagogernas 

utveckling och lärande, samt för att verksamheten ska kunna utvecklas. Enlig Anna innebär 

pedagogisk dokumentation till exempel observationer, barnens alster och pärmar. 

 

Både Hanna och Karina säger att reflektionen är en stor del av arbetet med pedagogisk 
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dokumentation. Hanna menar att om inte en reflektion görs efter dokumentationen blir den inte 

pedagogisk. Hon säger att observationen, dokumentationen och reflektionen hör ihop. Dessa tre 

komponenter bildar en helhet som behövs för att det ska bli en pedagogisk dokumentation. När 

reflektionen är gjord på det dokumenterade materialet, uppstår nya frågor som pedagogerna kan 

observera och på nytt dokumentera. På det sätt kan verksamheten hela tiden utvecklas.  

 

Karina menar att det är viktigt att pedagogerna, tillsammans med barnen, reflekterar över det 

insamlade materialet. Hon säger att det hela tiden handlar om att kunna vidareutveckla 

verksamheten, genom att bland annat ställa frågor till barnen och till sig själva som pedagoger. 

Detta gör att barnen och pedagogerna får syn på sig själva och sitt eget lärande. 

 

Ingen av de fyra förskollärarna hade reflekterat över de etiska aspekterna vid dokumentationen. 

De knäpper kort och dokumenterar på andra sätt utan att först fråga barnen om de vill delta och 

de glömmer oftast bort barnens rätt att säga nej. Karina säger att de aldrig frågar barnen om de 

vill bli dokumenterade men att detta är något som de måste ändra på.  

 

5.2 Syftet med pedagogisk dokumentation enligt fyra förskollärare  

 

Enligt Hanna är syftet med pedagogisk dokumentation att få syn på barnens lärande och 

pedagogernas eget arbete. Genom dokumentationen får pedagogerna möjligheten att utvärdera 

sitt eget arbete och göra de förändringar som krävs i verksamheten. Hon poängterar att det 

viktigaste är att barnen får ut något av sin vistelse på förskolan och detta kan kontrolleras  genom 

till exempel användningen av pedagogisk dokumentation.  

 

Maria menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att följa barnens utveckling.  

Karina säger att enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska pedagogerna arbeta med 

pedagogisk dokumentation. Dokumentationen är ett hjälpmedel för att verkligen se om 

pedagogerna gör ett bra arbete eller inte. Hon menar att genom dokumentation blir sådant som 

varit osynligt synligt, både för barn och pedagoger.   

 

“Vi kan inte gissa och tro, det gör vi många gånger, men det gäller att veta också.” 

(Karina) 
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Anna anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att sätta upp det dokumenterade 

materialet på väggarna så att föräldrar och även barnen kan titta på dem. På förskolan där hon 

arbetar har de en dokumentationsvägg som är upplyst med spotlights där de sätter upp barnens 

arbeten för beskådning.  

 

Alla förskollärare hade olika åsikter om för vems skull de arbetade med pedagogisk 

dokumentation. Enligt Hanna är det först och främst för barnens skull, sedan föräldrarna och sist 

pedagogerna. Maria säger att det är i första hand för pedagogernas skull, i andra hand barnens 

och i sista hand föräldrarnas. Karina säger att pedagogisk dokumentation är till för barnen, 

pedagogerna och föräldrarna och enligt Anna är pedagogisk dokumentation i första hand till för 

pedagogerna, i andra hand för föräldrarna och i sista hand barnen.  

 

5.3 Metoder för pedagogisk dokumentation 

 

På de förskolor som vi besökte under intervjutillfällena arbetade alla med pedagogisk 

dokumentation, men med olika tillvägagångssätt. 

 

På Marias förskola använder de portfolio till att synliggöra olika situationer på förskolan. De har 

bestämda uppgifter som ska följa barnet när det börjar i skolan, till exempel ett självporträtt som 

barnen får göra en gång om året. Pedagogerna på förskolan har utarbetat innehållet i portfolion 

tillsammans med pedagogerna i grundskolan. En grupp pedagoger, från förskolan upp till 

högstadiet, träffas en gång om året och diskuterar innehållet i portfolion. De började arbeta med 

portfolio efter en önskan från skolans sida. Pedagogerna i skolan ville ha material som visade 

vad barnet kunde innan det började i skolan. 

 

“Vi är styrda att det ska vara så. Det är inte vi själva som kommit på det. Det kommer 

uppifrån.” 

(Maria) 

 

Maria säger att samarbetet mellan skolan och förskolan fungerar mycket bra och att de är nöjda 

med denna lösning. Maria nämner även att de använder sig av digitalkamera och dagböcker för 

att dokumentera verksamheten.  
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Hanna säger att de inte använder sig av begreppet portfolio på hennes förskola, istället kallas det 

insamlade materialet för barnens egna pärmar. Där hamnar utvalda teckningar, målningar och 

annat material som barnet, pedagogen eller båda tillsammans valt ut. Hon berättar att barnen 

sitter mycket och tittar i sina pärmar, reflekterar och ser tillbaka på vad de gjort och vad de kan. 

Hanna säger att de fokuserar på att dokumentera det barnen kan, för att visa en positiv bild av 

barnet. Ett exempel är vid matsituationen, där de dokumenterar när barnen hämtar sin egen mat, 

häller upp sin egen mjölk, delar sin mat och äter den. Barnen kan sedan se att det där är jag och 

det där kan jag. Hanna säger att de inte har något samarbete med skolan för tillfället när det 

gäller överlämning av dokumentationen. Enligt henne är det skolan som inte vill ha materialet, 

men pedagogerna på förskolan hoppas på ett bättre samarbete i framtiden. I arbetet med 

pedagogisk dokumentation säger Hanna att de använder sig mycket av digitalkamera. Bilderna 

läggs in på datorn där pedagogerna och barnen tillsammans eller enskilt väljer ut vilka bilder 

som ska skrivas ut och sättas in i pärmarna. De har inga fotoutställningar, utan de flesta bilderna 

hamnar direkt i barnens pärmar.  

 

På Karinas förskola har de mappar där de samlar barnens alster. Dessa mappar får barnen gå och 

titta i hur mycket de vill. De har även pärmar där det skrivna materialet förvaras. Pärmarna är 

inte tillgängliga för barnen eller utomstående, utan används bara av pedagogerna vid till exempel 

utvecklingssamtal med föräldrar. Verksamheten på förskolan är utformad efter barnens egna 

intressen. För att få reda på vilka intressen som finns använder pedagogerna sig av 

dokumentationsmetoden intervjuer. Av det insamlade intervjumaterialet väljer pedagogerna ut 

olika områden. Barnen får sedan rösta fram ett förslag som de senare använder sig av i 

verksamheten. Karina säger att dokumentationen är en stor del av arbetet 

kring detta.  

 

“Dokumentationen ska vara ett hjälpmedel, inte en sak till som vi måste göra.” 

(Karina) 

 

Karina ger ett exempel på hur de har använt sig av pedagogisk dokumentation vid ett 

projektarbete de haft på förskolan. Projektet var till för de äldre barnen men pedagogerna 

upplevde att de äldre barnen inte utnyttjade rummet där projektet genomfördes. De tog då ett 

beslut om att göra en pedagogisk dokumentation för att få reda på orsaken till detta. Pedagogerna 

kom efter dokumentationen fram till att det var de yngre barnen som utnyttjade rummet och 
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därför anpassades projektet till dessa barn. Karina säger att de hade inte sett detta om de inte 

dokumenterat och reflekterat kring projektet. Karina nämner också att de använder sig av 

digitalkamera på deras förskola. Till bilderna skriver de något från läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) som passar ihop med vad som händer på bilderna. Detta är för att visa föräldrarna att 

förskolan har en läroplan som de utgår från. Karina säger att det viktigaste är att dokumentera 

processen till vad barnen lär sig och inte resultatet. Det tagna korten lagras på datorn där sedan 

pedagogerna reflekterar, tillsammans med barnen, kring de inlagda bilderna.  

 

“Vi ser en sak på kortet medan barnet ser en helt annan sak” 

(Karina) 

 

Karina säger att i deras rektorsområde vill inte skolan ha det insamlade materialet som förskolan 

har dokumenterat. Hon säger att de från förskolans sida vill att skolan ska ta emot materialet, för 

att de sedan ska kunna vidareutveckla det barnen har lärt sig på förskolan.  

 

Där Anna arbetar har de pärmar som barnen för tillfället inte har möjlighet att själva titta i. De 

står högt uppe på hyllor, men ambitionen är att de ska stå lågt så barnen ska kunna titta i dem när 

de vill. I dessa pärmar, säger Anna, sparas de skapelser som barnen har gjort. Innan verken 

hamnar i pärmen sätts de upp i barnhöjd på väggarna för beskådning. Pedagogerna väljer ut de 

bilder som först sätts upp på väggen och sedan hamnar i barnens pärmar. Anna säger också att de 

inte använder sig av observationer, utan istället har de ett papper med olika uppgifter, till 

exempel hoppa jämfota, stå på ett ben osv. där pedagogerna fyller i vad barnet klarar av vid just 

det tillfället. Detta papper används sedan som underlag till utvecklingssamtal. Då Anna arbetar 

på en förskola som inte haft några barn i skolåldern, har de inte haft något samarbete med skolan 

än. Hon säger dock när detta kommer att ske lämnar de gärna över dokumenterat material till 

skolan om de vill ta emot det. 
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6. Diskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur fyra förskollärare arbetar med pedagogisk 

dokumentation samt varför och för vems skull de gör det. Resultatet visar att de intervjuade 

förskollärarna arbetar med pedagogisk dokumentation men med olika metoder och olika syften.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

Här diskuteras vad som framkommit under intervjuerna i relation till det som står i litteraturen 

om pedagogisk dokumentation.  

 

Enligt Åsén (2002) krävs det reflektioner runt det insamlade dokumenterade materialet för att det 

ska bli en pedagogisk dokumentation. Undersökningen visar att det är viktigt att både pedagoger, 

barn och föräldrar är delaktiga i reflektionsarbetet kring dokumentationen för att skapa en 

gemenskap kring arbetet. Om reflektionen bara skulle gälla pedagogerna blir varken barnen eller 

föräldrarna delaktiga. Detta styrks av SOU 1997:157 som skriver att dokumentationen ska bygga 

på ett reflektionsarbete gemensamt för pedagoger, barn och föräldrar. Under intervjuerna 

diskuterades att reflektionen är en stor del av arbetet. Hanna sa att om inte en reflektion görs 

efter dokumentationen blir den inte pedagogisk. Hon säger att dokumentation, observation och 

reflektion bildar en helhet som behövs för att det ska bli en pedagogisk dokumentation.  

 

Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation i det vardagliga arbetet i förskolan kan 

man göra verksamheten synlig för både pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten. Det 

är viktigt att dokumentationen blir en naturlig del av arbetet, istället för att det ska vara en extra 

uppgift som ska hinnas med av pedagogerna. Detta är något som stärks av till exempel Lenz 

Tanguchi (2005) och SOU 1997:157. Under intervjuerna diskuterades också detta. Karina sa till 

exempel att pedagogisk dokumentation ska vara ett hjälpmedel i verksamheten, inte en sak till 

som de måste ta sig tid till att göra. Studien visar att för att inkludera dokumentationen i 

verksamheten krävs det att pedagogerna har den kunskap som krävs om ämnet. Det räcker inte 

att enbart knäppa kort och skriva kommentarer till dessa, pedagogerna måste ha ett utarbetat 

syfte till varför de gör det och vad det ska användas till. Undersökningen visar att det är viktigt 

att som pedagog hitta sin egen teknik för att dokumentera. Alla är ju olika, och därför finns det 
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inte ett sätt som kan passa alla. Undersökningen visar även att pedagogerna måste vara medvetna 

om vilka riktlinjer och mål som finns inom verksamheten för pedagogisk dokumentation. För att 

få reda på dessa riktlinjer gäller det att man som pedagog skaffar sig kunskaper om detta.  Wallin 

(2005) styrker detta när hon skriver att det är viktigt för pedagogerna att hitta sin egen metod för 

dokumentation. Goldhaber & Smith (1997) skriver att det kan vara en utmaning för pedagogerna 

att arbeta med dokumentation. De säger att pedagogerna måste känna till de 

dokumentationstekniker som används och dessutom hitta tiden till att dokumentera. Som vi 

tidigare diskuterat så är det inte meningen att dokumentationen ska bli något extra arbete utan det 

ska vara ett hjälpmedel i verksamheten. Pedagogerna måste ha kunskapen om hur, varför och för 

vems skull de använder pedagogisk dokumentation.  

 

Åsén (2002), Lenz Tanguchi (2005) och Wallin (2006) skriver alla att syftet med pedagogisk 

dokumentation är att synliggöra barnens och pedagogernas lärande och utveckling. Två av de 

intervjuade förskollärarna, Hanna och Maria, sa att deras syfte med pedagogisk dokumentation 

är just detta, att göra utvecklingen och lärandet synligt för barn och pedagoger. Förskolläraren 

Anna ansåg att syftet med pedagogisk dokumentation är att sätta upp det dokumenterade 

materialet på väggen för att föräldrar och barn ska kunna titta på det.  

Studien visar på att det är mycket viktigt att man som pedagog reflekterar över vad man har för 

syfte med den pedagogiska dokumentationen. Det Anna säger, att deras syfte med pedagogisk 

dokumentation är att sätta upp materialet på väggen för beskådning anser inte vi vara speciellt 

genomtänkt. Det verkar som om Anna inte riktigt förstår vad pedagogisk dokumentation innebär 

och att det insamlade materialet inte har något med ämnet att göra. Wallin (2005) menar att om 

pedagogerna inte har ett utarbetat syfte med den pedagogiska dokumentationen finns risken att 

det blir ett mer eller mindre meningslöst arbete, som hänger på väggen på förskolan eller hamnar 

i barnens pärmar utan att vara till någon större nytta. Studien visar att dokumentationen syfte är 

att synliggöra barnens och pedagogernas lärande och utveckling på ett positivt sätt genom 

reflektioner i arbetslaget och tillsammans med barnen.  

 

Ett annat viktigt syfte som Kroeger & Cardy (2006) tar upp är att dokumentationen är viktig för 

föräldrakontakten. Genom dokumentationen kan föräldrarna ta del av sina barns dag på 

förskolan. Som nyexaminerad förskollärare kan det vara svårt att ta kontakt med föräldrar och att 

dokumentationen kan vara ett steg för att skapa en god kontakt mellan pedagogerna och 

föräldrarna. Dokumentationen kan då bli något som pedagogerna, föräldrarna och även barnen 
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kan diskutera kring och detta kan resultera i att banden mellan förskolan och hemmet stärks.  

 

De fyra förskollärarna som intervjuades arbetade alla med dokumentationsmetoden portfolio 

med olika tillvägagångssätt. Erfarenheten som undersökningen gett är att portfoliometoden är 

den vanligast förekommande dokumentationstekniken på förskolor. Om portfolion är upplagd 

och genomförd på rätt sätt kan den vara ett utmärkt verktyg för att synliggöra barns lärande och 

utveckling. Det gäller dock att pedagogerna är pålästa om vad portfolion står för och vad den ska 

innehålla. Det måste i förväg vara bestämt vad som ska ingå i portfolion och vad den ska 

användas till. Under intervjun med Hanna berättade hon att de inte använder sig av begreppet 

portfolio, utan att de istället kallar det för barnens egna mappar. Där samlar pedagogerna, barnen 

och båda tillsammans utvalda teckningar, målningar och annat material som är relevant till 

innehållet i mappen.  

 

Enligt Bern, Fröjd & Torén (2001) är tanken att portföljen ska följa barnen genom hela deras 

skolgång. Detta för att underlätta övergångarna mellan de olika stadierna när barnen börjar i en 

ny klass. Detta argument stödjer även Ellmin (1999). Vid intervjuerna berättade Maria att de 

hade ett bra samarbete med skolan och de tillsammans med skolan hade utarbetat innehållet i 

portfolion. Detta var från början en önskan från skolans sida för att få en överblick över vad 

barnet kunde innan det började i skolan. De resterade tre intervjuade förskollärarna hade inget 

samarbete med skolan när det gällde överlämnandet av portfolion. Önskan från förskollärarnas 

sida var att skolan i framtiden skulle ta emot det dokumenterade materialet. Resultatet av 

undersökningen säger att portfolion, om den är gjord på rätt sätt, ska lämnas över till skolan. Det 

är viktigt att den enbart innehåller positiva delar av barnens utveckling och lärande. Det 

negativa, till exempel om barnet har en diagnos eller problem på andra sätt är inte relevant att ha 

med i portfolion, då detta kan ge en negativ bild av barnet och göra att lärarna i skolan får 

förutfattade meningar om barnet. 

 

Lindgren & Sparrman (2003) skriver att det finns ett behov av att införa ett etiskt tänkande kring 

dokumentation i förskolan. Då dokumentationen i förskolan handlar om att betrakta respektive 

bli betraktad skapas det en maktposition där betraktaren har ett övertag över den som blir 

betraktad. Eftersom det oftast är pedagogerna som betraktar barnen resulterar detta i att barnen 

hamnar i underläge. När vi ställde frågan vid intervjutillfällena hade ingen av förskollärarna 

reflekterat över detta. En av de intervjuade förskollärarna, Karina, sa att detta var något som de 
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måste diskutera om och kanske ändra på. Undersökningen visar alltså att det inte är något 

ovanligt att pedagogerna inte har tänkt över de etiska aspekterna vid dokumentation. Lenz 

Tanguchi (2005) säger att dokumentationen ska vara en naturlig del av arbetet i förskolan. Om 

pedagogerna hela tiden ska fråga barnen om tillåtelse att bli dokumenterade, kan det då vara 

svårt att få dokumentationen till en naturlig del av arbetet? Om dokumentationen blir en naturlig 

del av arbetet för pedagogerna, så blir den också en naturlig del av barnens vardag i förskolan. 

Kanske kan pedagogerna istället informera barnen att de har rätten att säga nej till att bli 

dokumenterade? Wehner-Godée (2002) skriver att för barn i förskoleåldern bör även föräldrarna 

tillfrågas och ge sitt samtycke till dokumentationen. Alla som är inblandade i dokumentationen 

bör även informeras om vad den kommer att användas till. Det kan vara ett bra sätt att vid 

inskolningssamtalen informera föräldrarna om hur förskolan använder sig av pedagogisk 

dokumentation och syftet med det.  

 

Genom den här undersökningen har framkommit till att det är viktigt att pedagogerna har ett 

klart syfte med varför de arbetar med pedagogisk dokumentation. Insamlad data visar att 

pedagogerna måste ha kunskap och utbildning om hur en pedagogisk dokumentation går till för 

att pedagogerna ska kunna göra ett meningsfullt arbetet med det insamlade materialet. Utan ett 

utarbetat kan arbetet inte kallas för pedagogisk dokumentation.  

 

Vid en pedagogisk dokumentation kan pedagogerna belysa barns lärande och utveckling. 

Samtidigt får de syn på sig själva och sitt arbete ur ett annat perspektiv och kan därmed utveckla 

verksamheten. Dokumentationen synliggör även för föräldrarna, allmänheten och politiker hur 

arbetet i förskolan genomförs.     

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Metod som valdes var den rätta för vår undersökning. Stukát (2005) skriver att med 

ostrukturerade intervjufrågor blir intervjuerna mera djupa och chansen att svaren blir mera 

utförliga blir större. Därför användes ostrukturerade intervjufrågor med fem huvudfrågor. 

Genom att skicka ut de övergripande intervjufrågorna i förväg fick förskollärarna chansen att 

förbereda sig inför intervjun. Vi är dock medvetna om att detta kan ha resulterat i att 

förskollärarna läst på om pedagogisk dokumentation och genom det svarat utifrån det de läst om 

ämnet istället för att svara utifrån egna åsikter och erfarenheter. Trots detta fungerade metoden 
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bra för vår undersökning.  

 

Vi var båda vara med vid alla intervjutillfällena för att ha större möjlighet att ställa relevanta 

följdfrågor samt att uppfatta informanternas kroppsspråk och mimik. Detta underlättade också 

vid sammanställandet av det insamlade materialet på grund av att båda hade samma 

utgångspunkter från intervjuerna. Valet att använda bandspelare kom sig naturligt då risken 

annars finns att missa någon, för undersökningen, viktig del av intervjuerna.  

 

7. Slutord 
 

Undersökningen visar hur viktig den pedagogiska dokumentationen är för arbetet i förskolan. 

Både barn, pedagoger, föräldrar och allmänheten har nytta av pedagogisk dokumentation på 

olika sätt. För att pedagogerna ska kunna göra ett bra arbete med pedagogisk dokumentation 

krävs att de har ett utarbetat arbetssätt och syfte med den pedagogiska dokumentationen.  

 

7.1 Nya frågor 

 

Undersökningen har väckt nya frågor som skulle kunna vara intressanta att undersöka. Hur ser 

den pedagogiska dokumentationen ut i praktiken? Finns det fler metoder för pedagogisk 

dokumentation än de som tagits upp i den här undersökningen?  
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 Bilaga 1 

Till xxxxx på xxxxx förskola. 

 

När vi kontaktade Er angående en intervju om pedagogisk dokumentation kom vi överrens om 

att träffas den xx oktober 2007 klockan xx på Er förskola. 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation på 

förskolan, samt vilket syfte dokumentationen har. 

  

Studien riktar sig till fyra förskollärare på fyra olika förskolor i Gävle kommun. Undersökningen 

består av en bandinspelad intervju som beräknas ta ca 30 minuter. Ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst meddela oss om du inte vill fortsätta ditt deltagande i undersökningen. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt och kommer inte att kunna kopplas till dig eller den 

förskola du arbetar på. Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

användas till den här undersökningen.    

 

Studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom lärarutbildningen. 

Vid frågor gällande undersökningen, kontakta oss gärna! 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Frida Englund       Josefina Englund 

Tel: xxxxxxxxxx      Tel: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx    E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Kristina Walldén Hillström 

Instutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervju - pedagogisk dokumentation.  
 
 
1. Vad anser du att pedagogisk dokumentation är? 
 
 
 
 
2. På vilket sätt använder ni pedagogisk dokumentation?  
(Ge exempel på i vilka situationer och sammanhang ni använder det.) 
 
 
 
 
3. Vad har ni för syfte med dokumentationen? 
 
 
 
 
4. För vems skull använder ni pedagogisk dokumentation på förskolan?  
 
 
 
 
5. Vad används dokumentationen till? 
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