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Sammanfattning 
 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) finns ett kapitel om att förskolan ska arbeta 

med pedagogisk dokumentation, vilket innebär att verksamhetens kvalite i förskolan ska 

systematiskt uppföljas, utvärderas och utvecklas för att främja barnens 

lärandeutveckling. Syftet med vår studie är att undersöka pedagogernas förhållningssätt 

till pedagogisk dokumentation, hur de arbetar med det samt barnens inflytande i 

dokumentationsarbetet. 

 

För att få svar på frågorna använde vi oss av 23 enkäter som skickades ut till varje 

avdelning  i en vald kommun och samtliga avdelningar svarade. För att få en 

klarare/djupare bild om hur förskollärare förhåller sig till dokumentation så intervjuades 

två förskollärare. 

 

Resultatet visar att förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation men på olika 

sätt. Samtliga förskolor är eniga om att de dokumenterar för barnen, sig själva, 

föräldrarna och för verksamhetens skull. De ser det som en viktig del att arbeta med och 

båda respondenterna i intervjun önskade att de kunde arbeta mer med det. Resultatet 

visar också att tiden som de är tilldelade inte räcker till för alla vilket de ser som en 

negativ aspekt för att de inte hinner utföra pedagogisk dokumentation i den utsträckning 

som de vill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Dokumentation, enkät, intervju, läroplan, pedagog, pedagogisk 

dokumentation, reflektion. 
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1. Inledning 
"Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 

och lärande" (Skolverket, 2010). 

 

Under  vår förskollärarutbildning har vi läst om att sätta barnen i det främsta rummet 

och att arbetslagets ansvar är att anpassa miljön för att främja barnens lärande. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) belyser att förskolans uppdrag är att hitta 

olika tillvägagångssätt för att främja barnens utveckling och för att göra det anser vi att 

pedagogisk dokumentation av verksamheten behövs. 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning kom vi närmare pedagogisk dokumentation 

och blev intresserade av att arbeta vidare med det. Ute på förskolorna planerade, 

genomförde och reflekterade vi över aktiviteter genom de dokumentationer som gjords. 

Desto mer vi utövade, desto mer intresserade och nyfikna blev vi på hur man använder 

och förhåller sig till pedagogisk dokumentation, därav kom idén till detta arbete. Vår 

syn på pedagogisk dokumentation är att den ska användas för att främja utvecklingen, 

det skapar tillfällen att föra verksamheten och barnens lärandeutveckling framåt. Anne 

Tove Fennefoss och Kristen E. Jansen (2009) menar att pedagogisk dokumentation görs 

för att göra verksamheten mer synlig och för att kunna tänka i nya banor. Våra 

reflektioner kring det är att pedagogisk dokumentation lockar fram nya sätt att se 

verksamheten. Genom att observera, dokumentera och reflektera får pedagoger se vilka 

förändringar och möjligheter lärandet och verksamheten har eller behöver för att gynna 

barnen i deras lärandeprocess. 

 

Barnens del i dokumentation har vi också reflekterat kring, hur de får ta del av vad som 

ska dokumenteras för att få tillfälle att gå igenom sin egen utvecklingsprocess. Anne-Li 

Lindgren och Anna Sparrman (2003) anser att dokumentationen ger möjlighet för 

barnen att gå tillbaka och minnas samt att det ger en möjlighet till att synliggöra saker i 

verksamheten som annars inte skulle bli sedda. Detta är något vi kan relatera till då vi 

sett i verksamheten att barn vill titta i sin egen portfolio och visa andra vad de kan eller 

lärt sig. Något vi även märkte under vår verksamhetsförlagda utbildning är att 

pedagogisk dokumentation kan vara något som tynger pedagogerna på förskolor. Detta 

har vi märkt för att de suckar och försöker gå runt ämnet. Vi tror att pedagogerna kan 

hamna i en ond cirkel när de utövar dokumentationen på samma sätt år efter år och det 

kan resultera i att de tappar den röda tråden om varför de dokumenterar. Detta tror vi 

kan ha grund i att arbetslagen saknar introduktion och utbildning om ämnet och detta 

ligger som grund till vårt arbete. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers förhållningssätt till pedagogisk 

dokumentation inom förskolan. Med förhållningssätt menar vi hur pedagogerna arbetar 

och hur de ställer sig till pedagogisk dokumentation. Vi vill få en översikt om hur 

pedagogisk dokumentation används i förskolans verksamhet och hur arbetslagen får det 
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att fungera i praktiken. Vi kommer även att undersöka om barnen blir delaktiga och får 

inflytande i övergången mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

 

1.2 Frågeställning 

 Hur förhåller sig pedagoger till pedagogisk dokumentation? 

 Vilken roll har barnen i den pedagogiska dokumentationen och hur blir de 

delaktiga?   

 

1.3 Begreppsdefinition 

När vi fördjupade oss i ämnet märkte vi att orden dokumentation och pedagogisk 

dokumentation används på olika sätt och i olika situationer, därför valde vi att 

undersöka de båda begreppen. 

 

1.3.1 Vad är dokumentation? 

Hillevi Lenz Taguchi och Ann Åberg (2005) förklarar att observation och 

dokumentationen går tillsammans. Författarna menar att observationen kommer först på 

det sättet att pedagogerna observerar en situation och finner intresse för något som 

uppstått. Situationen får pedagogerna att ställa olika frågor och får dem att vilja ta reda 

på mer om det. Detta är grunden till det som gör att de vill undersöka frågorna som 

uppstått vidare, att göra en dokumentation. Lenz Taguchi och Åberg (2005) förklarar 

dokumentation som ett valt ämne som ska uppföljas. Här har alltså frågor ställts genom 

observationer som sedan grundligt följs upp i en dokumentation. Ann -Christine 

Vallberg Roth och Annika Månsson (2010) ser dokumentation som ett sätt att insamla 

och sammanställa information. Genom olika metoder, exempelvis med hjälp av 

kameror, film och intervjuer kan pedagogerna samla material för att sedan kunna svara 

på sina frågor som uppstod under den första observationen. Dokumentationen samlas 

för att göra verksamheten och alla  olika utvecklingar som sker,  synliga och är ett 

underlag för senare reflektioner (Vallberg Roth och Månsson, 2010). 

 

1.3.2 Vad är pedagogisk dokumentation?  

Christina Wehner-Godée (2010) antyder att det håller på att växa fram ett pedagogiskt 

förhållningssätt i Sverige som har fått inspiration från förskolorna i Reggio Emilia som 

går ut på att ta hjälp av pedagogisk dokumentation för att synliggöra det barnen gör 

under dagarna. 

Anna Palmer (2012) skriver att pedagogisk dokumentation är ett arbete som utförs på ett 

speciellt sätt då det kommer från ett pedagogiskt tänkande. Det går ut på att se 

verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv. Författaren menar att arbetet med 

pedagogisk dokumentation handlar om att se och ta in vad som händer i verksamheten 

och sedan göra det synligt genom dokumentation. Hon skriver även att det med hjälp av 

samtalen mellan pedagoger och mellan pedagoger och barn som gör att 

dokumentationen ska kunna driva utvecklingen framåt. Hon menar att dokumentation 

övergår till pedagogisk dokumentation genom de samtal och reflektioner som sker av 
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det dokumenterade arbetet. Även Wehner-Godée (2010) menar att det är reflektionerna 

om det dokumenterade arbetet som gör det till pedagogisk dokumentation. 

 

Pedagogisk dokumentation kallar Lenz Taguchi (2013) för prospektiv, vilket innebär att 

blicka framåt. Prospektiv blir dokumentationen när pedagogerna analyserar och 

bearbetar dokumentationerna de samlat in för att föra sin verksamhet framåt. 

"Pedagogisk dokumentation är inget i sig utan blir det man gör den till" (Lenz Taguchi, 

s.14, 2013).  Författaren menar att pedagogisk dokumentation inte är något färdigställt 

utan det blir vad man gör det till under tiden dokumentationen kritiskt granskas och 

bearbetas för att framställa förbättring. 

 

1.4 Disposition 

Denna studie består av fem kapitel. I kapitel ett finns inledningen till arbetet, där har 

vårt syfte, frågeställning och begreppsdefinition presenterats. Kapitel två handlar om 

bakgrunden till pedagogisk dokumentation, där presenterar vi historik och tidigare 

forskning som vi anser är relevanta till vårt ämne. Kapitel tre beskriver vår metod, hur 

vi gått till väga från att vi valde ämnet pedagogisk dokumentation tills att den sista 

intervjun var klar. Kapitel fyra innehåller de resultat som vi kommit fram till när vi 

sammanställt våra enkäter och intervjuer. Resultatet har sedan analyserats utifrån 

tidigare forsking. Studien avslutas med kapitel fem där vi lyfter fram studiens syfte och 

diskuterar de resultat som vi kommit fram till. Under kapitlet kommer vi även att ge 

förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I denna del framhäver vi olika författare och teoretikers åsikter inom ämnet pedagogisk 

dokumentation. Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson (2012) belyser att 

pedagogisk dokumentation utvecklades i samma stund som barnsynen utvecklades. När 

det speciella och unika barnet kom in i verksamhetens synsätt insåg man även att en 

lämplig arbetsmetod behövde framhävas. Författarna menar att när barnsynen stärktes, 

stärktes även den pedagogiska dokumentation som en metod för att förstå det 

kompetenta barnet. För att lättare kunna lokalisera sig i texten har vi valt att dela upp 

bakgrunden i relevanta underrubriker som visar den pedagogiska dokumentationens 

bakgrund och de teoretiska perspektiven mer synligt. Till studien har enbart svensk 

litteratur används då vi anser att det varit relevant för denna studie och för vårt syfte och 

frågeställningar. Delen börjar med en historisk syn på pedagogisk dokumentation och 

kommer sedan in på dagens syn på ämnet.   

 

2.1 John Dewey och Elsa Köhler 

Den pedagogiska dokumentationen har en lång historia bakom sig och ett exempel på 

det var Elsa Köhler som levde i början på 1900-talet och var en reformpedagog.. I 

Köhlers pedagogiska teori hade betydelsen av att dokumentera praktiken en stor del 

(Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence 2013). Hon hade höga förhoppningar till 

pedagogernas blivande möjlighet och skicklighet till att lära sig mer genom att 

observera barnen (Hillevi Lenz Taguchi, 2000). Hon menade att reflektion och 

problematisering var viktiga termer till den pedagogiska praktiken tillsammans med att 

förståelsen för jagets konstituering skulle växa fram hos pedagogerna. Pedagogerna 

skulle ses som en sorts forskare i aktivitetspedagogiken (Dahlberg et al, 2013). Hon 

ansåg att aktivitetspedagogiken inte kan läras ut eller in, att lärarna måste själva kunna 

reflektera över vad de gjort (Wehner-Godée, 2000). Enligt Britta Schill (Wehner-Godée, 

2010) är aktivitetspedagogik en pedagogik där aktiviteter, som exempelvis tankar, 

känslor, ord och handlingar hos individen är själva kärnan. 

 

John Dewey var amerikan och är nog mest känd gnom sitt uttryck learning by doing 

(Wehner-Godée, 2010). Både Elsa Köhler och John Dewey är förgrundsfigurer för 

aktivitetspedagogiken som menar att "människan och människans aktivitet varit det 

centrala i pedagogiken" (Wehner och Godée, 2010, s. 28). Dewey stod för att kunskap 

och lärdom uppstår när man är aktiv, att det uppstår när man aktiverar sig i en grupp 

med andra människor. Elsa Köhlers pedagogiska filosofi inspirerades av John Deweys. 

Dewey satte fart på aktivitetspedagogiken ute i världen i början av sekelskiftet men till 

Norden kom aktivitetspedagogiken runt 1930-talet då Elsa Köhler införde pedagogiken 

i Sverige och Norge (Wehner-Godée, 2010). Det var då denna pedagogiska riktning 

började. Köhler och Dewey menade att pedagoger skulle vara beredda på ständig 

förändring i verksamheten och att de även skulle vara villiga och öppna för att ändra sin 

kunskap och barnsyn.  
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2.2 Reggio Emilia 

Pedagogisk dokumentation som är synlig i verksamheten idag har en stor grund i 

Reggio Emilia filosofin. Den filosofin grundades efter andra världskriget  i Italien av 

kvinnorna i staden Reggio Emilia och av Loris Malaguzzi. Det har funnits i Sverige och 

de kommunala förskolorna i ca 50 år (Reggio Emilia, u.å). Anledningen till att det kom 

till Sverige anser Dahlberg et. al (2013) är att norra Italien och Sverige har gått igenom 

snarlika moderniseringsprocesser inom barnsyn och båda länderna har föräldrar med 

hög arbetsvilja. Pedagogiken är känd i de svenska förskolorna genom att pedagoger 

lyssnar på barnen, dokumenterar och reflekterar över det som görs i verksamheten. Med 

det menas att Reggio Emilia filosofin ser varje barn som kompetenta individer och att 

de är värda att få sina röster hörda, vilket även ligger som grunden i den svenska 

barnsynen. I artikeln Reggio Emilia Institutets verksamhet (u.å) står även några av 

pedagogikens mål som bland annat handlar om barns egna intresse i sina lärarprocesser, 

användningen av deras sinnen, deras användning av hela omgivningen för att skapa bra 

utveckling och deras olika sätt att uttrycka sig på. Dessa mål ser vi används i förskolans 

läroplan och har blivit grunden till att pedagogisk dokumentation uppkommit i Sverige. 

 

2.3 Förskolans läroplan 

Förskolans verksamhet bör idag arbeta med pedagogisk dokumentation. Förskolans 

läroplan reviderades 2010 och under den ändringen utvecklades ett eget kapitel om 

ämnet och punkter som förskolan ska sträva efter. De punkter som läroplanen tar upp 

handlar om pedagogernas ansvar för att dokumentera, reflektera och analysera barnens 

utveckling och verksamhetens utformning. Detta ska göras för att barnen ska få de bästa 

möjligheterna till utveckling och lärande både hos sig själv och med andra. 

Strävansmålen för dokumentation i Lpfö 98 är öppna. Det finns ingen hänvisning till 

hur verksamheten ska arbeta med de olika målen utan de är tolkningsbara och fria att 

anpassas till varje enskild verksamhet. 

 

2.4 Barnsyn 

"Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och utveckla barns delaktighet och inflytande i 

dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjligheter att påverka och hur 

deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara" (Skolverket, 2010, s.15). 

Skolverket belyser i Kvalitet i förskolan (2005) vikten av barns delaktighet i 

verksamheten då det påverkar barns egen situation och händelse. Med det menas att 

genom att vuxna respekterar barn kan barnens egna åsikter, behov och perspektiv 

komma fram och de vuxna närmar sig då ett barns perspektiv. Ansvaret ligger hos 

förskollärarna att de ska involvera barnen i verksamheten då deras förhållningssätt och 

medvetenhet spelar stor roll för barns möjlighet till inflytande (Skolverket, 2005). 

Intresset belyser Elisabeth Arnér (2009), hon menar att pedagogerna ska visa intresse 

för barnens tankar och åsikter, hon anser att utvecklingen stärks av det. Pedagogernas 

förhållningssätt  uppmärksammar även  Kristina Westlund (2011) och varför det är 

nödvändigt i förskolans verksamhet. Att pedagogerna välkomnar barnens inflytande och 

delaktighet så det blir inflätat i det pedagogiska arbetet. Genom välkomnandet lockas 
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barnens olika behov, viljor och personligheter fram (Westlund, 2011). Att anpassa 

verksamheten efter varje barns intresse, behov och erfarenheter lyfter Agneta Jonsson 

(2013) fram. Författaren betonar  att kommunikationen mellan pedagog och barn riktar 

uppmärksamheten på barnens perspektiv i vardagen vilket gör att pedagogerna kan 

anpassa verksamheten efter varje barns intressen just då. Bente Svenning (2009) anser 

att pedagoger ska hitta bra arbetssätt och metoder i vardagen för att få tillgång till 

barnens kunskap och uppfattningar. Författaren menar att "barn lär av vuxna, men 

vuxna lär också av barn" (s.42). Genom dokumentation får barnen chans att påverka vad 

de anser är viktigt att dokumentera och varför. 

 

2.5 Teoretisk anknytning 

Vi har valt att sätta in vår studie i en teoretisk ram och de perspektiven som vi valt är 

förändringsarbetet, det sociokulturella perpektivet och läroplanens revidering. 

Förändringarbetet innebär att den pedagogiska dokumentationen kan ses som ett 

förändringsarbete och grundar sig i Lenz Taguchis teori om förändringsarbetet i 

verksamheten. Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygtskijs teori om 

interaktionen mellan människor där samtal och handling är i fokus. Det sista 

perspektivet vi har använt oss av är utbildningsdepartementets revidering av förskolans 

läroplan där kapitlet med uppföljning, utvärdering och utveckling utformades. De 

teoretiska perspektiven som vi tagit del av ska hjälpa oss diskutera den pedagogiska 

dokumentationen och hur pedagogen förhåller sig till det. 

 

2.5.1 Förändringsarbete 

I sin avhandling belyser Hillevi Lenz Taguchi (2000) att pedagogisk dokumentation kan 

ses som ett förändringsarbete, att du hela tiden genom reflektion och diskussion 

förändrar ditt arbetssätt som sedan gynnar varje individ och verksamhet. Det är ett 

oavbrutet arbete. Lenz Taguchi tar upp i sin avhandlig hur praktiken reflekteras genom 

att läggas öppet på bordet. Detta görs för att få en överblick i hur arbetet ser ut och hur 

det går att förbättra. Förbättringen sker då genom att pedagogerna reflekterar och 

kritiskt granskar arbetssättet som de lagt upp. Förändringsarbetet innefattar inte bara att 

kritiskt granska organisationen och verksamheten i sig utan även de som arbetar inom 

den och vilka förhållningsätt de har. Författaren belyser i samma stycke hur pedagoger 

bör se över sitt eget arbete och refektera över det i samma stund som de granskar 

verksamheten. Med detta menar Lenz Taguchi att en aspekt för att kunna förbättra en 

verksamhet bör först vara att förbättra dig själv som pedagog. En negativ aspekt med 

pedagogisk dokumentation är att pedgoger inte är vana vid denna sorten av arbete och 

inte heller vet hur de ska använda tiden med pedagogisk dokumentation  (Lenz Taguchi, 

2000). Det är i nutidshistorien som arbetet med detta har infallit och att det är nu som 

det kritiska synsättet på pedagogernas arbetssätt har börjat. Tiden kan skapa oro och bli 

ett stressmoment istället för något positivt och förändrande (Lenz Taguchi, 2000). 
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2.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv menas med att individen lär sig i alla sociala sammanhang 

och att det är viktigare att tänka på vad man lär sig än om man lär sig, det vill säga att 

vikten läggs på processen och inte på olika mål. Pedagogisk dokumentation handlar om 

att visa de läroprocesser som sker i verksamheten samt att man samtalar och reflekterar 

tillsammans om det dokumenterade materialet. Elisabeth Bjöklund (2008) skriver att det 

finns en gemensam syn i det sociokulturella perspektivet där lärande sker i både en 

kontext och i interaktion med omgivningen runt om. Sandra Smidt (2010) skriver att 

barn lär sig av interaktion med vuxna och andra barn. Roger Säljö (2000) antyder att det 

är komunikationen som gör individen delaktig i all kunskap. Vygotskij (Smith, 2010) 

själv menar att om det inte finns någon kommunikation kan det inte ske någon 

utveckling i varken språk eller tänkande. Säljö (2000) menar att "lärande är en aspekt av 

all mänsklig verksamhet" (sid 13), han menar att varje individ tar med sig någonting 

från varje handling med andra individer som man sedan kan komma att använda vid 

andra situationer längre fram. Han skiver även att man använder kunskapen i sitt 

handlande och att kunskap är det som hjälper människan att se ett problem som man 

redan tidigare har erfarenheter av. 

 

2.5.3 Förskolans läroplan 

Skolverket blev under 2010 ombedd att förtydliga och komplettera vissa delar utav 

förskolans läroplan och en av dessa delar var uppföljning, utvärdering och utveckling. I 

läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att arbetslaget ska "kontinuerligt och 

systematiskt dokumentera och följa upp och analysera varje barns utveckling och 

lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas" (s 

15).  

 

För att nå de strävansmålen som utbildningsdepartementet har framställt behövs det 

pedagogiska arbetet med dokumentation. Genom arbetet med dokumentation anser 

Skolverket (2010) att kvalitén i förskolans verksamhet förbättras. Kvalitén innebär att 

följa de riktlinjer som läroplanen vill att förskolan ska sträva mot för att få en sån bra 

lärandemiljö som möjligt. Det nya kapitlet i läroplanen utformades för att en kritisk 

granskning av verksamheten ska göras och då föra verksamheten och barns utveckling 

framåt och inte stå still (Utbildningsdepartementet, 2010). Det som ska granskas är då 

miljön i form av leksaker, material och upplägget på verksamheten i form av t.ex 

rutiner, barngrupper och även barnens individuella utveckling. Sättet att granska dessa 

delar är då att uppfölja, utvärdera och sedan utveckla dem. Läroplanen innehåller inga 

riktlinjer i hur arbetet med ämnena ska göras och inte heller finns det något som säger 

vilken nivå barnen ska infinna sig i vid olika tidpunkter. Utan verksamheten ska byggas 

upp i ett barnperspektiv och arbetsprocesserna ska granskas för att verksamheten ska 

vara en plats för lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). I läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2010) står det att "varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera 

och ger uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" (s 10). 

Enigt läroplanen ska verksamheten vara utmanande för barnens utveckling och lärande 

samt att den ska vara inbjudande för ett lustfyllt lärande. I förskolan ska barnen få 
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möjlighet till att få nya erfarenheter, mer kunskap, förståelse och  nyfikenhet. 

Verksamheten ska utgå från barnens intresse, behov och göra dem och vårdnadshavare 

delaktiga i ett sammarbete. I delaktigheten får barnen uttrycka sina perspektiv genom att 

de får delta i verksamheten och göra sin röst hörd då förskolan strävar efter att varje 

barn ska få inflytande i verksamhetens innehåll. "Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den" (Skolverket, 2010, s 9). Även att 

vårdnadshavare och verksamheten ska arbeta sida vid sida i förtroende för att 

komplettera varanda är något som läroplanen belyser. "Förskolan ska lägga grunden för 

ett livslångt lärande" (Skolverket, 2010, s 5). 

 

2.6 Sammanfattning  
Dewey och Köhler grundade aktivitetspedagogiken som går ut på att lärandet sker bäst 

när man aktivt deltar i aktiviteter. Köhler trodde på pedagogernas möjlighet till att få 

lära sig mer om barnet genom observationer. Reggio Emilia är en stor grund till den 

pedagogiska dokumentationen som vi använder oss av i dagens arbete i verksamheten. 

Det är så för att Sverige och norra Italien hade liknande morderniseringsprocesser och 

barnsyn i sitt arbete vilket gjorde att Reggios pedagogik om lyssnandet på barnet, 

dokumentationen och reflektionen kom till de svenska förskolorna. Kvaliten i förskolan 

ska uppföljas, utvärderas och utvecklas för att den ska gynna barnens stimulans till 

utveckling. Ännu en sak som blir belyst är hur pedagogerna ska involvera barnen i 

verksamheten, att de ska välkomna barnens personligheter, intressen, viljor och behov 

för att barnens perspektiv ska lyftas fram. Det framkom att barnens perspektiv gör 

pedagogerna medvetna om verksamheten genom att de får höra barnens åsikter och att 

de lär sig av barnen. Läroplan för förskolan belyser att barnen ska få nya möjligheter för 

utveckling och kunskap, även att verksamheten ska planeras utifrån barnens intressen. 

Verksamhetens arbete ska läggas öppet på bordet för att pedagogerna ska kunna granska 

och förbättra verksamheten i ett förändringsarbete. Detta sker då i reflektioner både med 

sig själv som pedagog och tillsammans med barn och arbetslag, vilket även det 

sociokulturella perspektivet belyser där vikten ligger att kommunikation med varandra 

skapar lärdom och kunskap.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras kort de val som gjorts för att utföra studien. Vi kommer att gå 

igenom vårt val av metod, hur vi genomfört metoden och hur vi bearbetat vår data om 

pedagogisk dokumentation. 

 

3.1 Metodval 
För att undersöka studiens syfte och frågeställning har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning innebär att man intresserar sig för 

någonting och fördjupar sig i det genom att samladata (Bryman, 2011). Undersökningen 

är då sluten och hela tiden riktad mot en speciell fördjupning . För att besvara våra 

forskningsfrågor valde vi att dela ut enkäter till 23 kommunala avdelningar i en 

kommun på ca 10.000 invånare och att intervjua två förskollärare. Dessa två metoder 

valdes för att de tillsammans skulle ge en ingående bild av pedagogernas uppfattning av 

pedagogisk dokumentation. 

 

3.2 Genomförande 

Steg ett var att diskutera fram ett upplägg och utformning av vår undersökning genom 

att studera pedagogernas förhållningssätt till pedagogisk dokumentation. Vi skrev ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som skickades ut till de olika avdelningarnas 

förskolechefer som vi hoppades skulle medverka i undersökningen. I informationsrevet 

förklarades vårt ärende och syfte med våra enkäter och intervjuer (Bryman, 2011). 

Vetenskapsrådet (2011) använder sig utav ordet kodexar vilket innebär olika etiska 

regler som skyddar och informerar respondenterna. Vilka delar som ingår i denna kodex 

hittade vi mer konkret i Brymans bok om vetenskapliga metoder (2011). 

Konfidentialitet, nyttjande och samtyckeskrav är tre av de etiska förhållningssätten som 

vi använt oss av samt att vi informerat de aktuella informanterna. Konfidentialitetskrav 

menas med att alla uppgifter ska vara anonyma och förvaras så att inga obehöriga kan ta 

del av dem. Nyttjandekrav innebär att all data och information bara ska kunna ses till 

det aktuella forskningsmålet. Dessa två krav nämndes i informationsbrevet till 

förskolecheferna för att upplysa avdelningarnas rättigheter. Samtyckeskrav kommer in i 

studien genom att respondenterna både enkät och intervju fick ge sitt godkännande om 

deltagande i undersökningen (Bryman, 2011). Med samtyckeskrav menar vi att de var 

frivilliga att medverka under vår enkätundersökning och intervju.Vid utdelning av 

enkäterna fick pedagogerna en muntlig redogörelse om att de har samtyckeskrav och vid 

förfrågan om deltagande i intervju användes samma metod. Efter tillstånd av 

förskolechefer och intervjurespondenter började vi utformning av frågorna i enkäten och 

intervjuerna. 

 

3.2.1 Enkäter 

Vid utformning av enkätfrågorna tog vi del av Brymans (2011) åsikter att enkäter ska 

vara strukturerade och enkla samt att inte ta med oväsentliga frågor, detta görs för att 

det ska bli lättare för pedagogerna att besvara enkäterna och vi kan då få svarsprocenten 
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att öka. Vårt upplägg var att ställa en fråga för att sedan lämna utrymme för 

respondenten att ge ett svar.  I enkäterna ställde vi frågor om avdelningarna använder 

sig av pedagogisk dokumentation, vad de gör med materialet, hur de tar sig tid för det 

och vad de ser för för- och nackdelar med pedagogisk dokumentation (se bilaga 2). 

Enkäterna lämnades ut och hämtades personligen av oss på alla avdelningar efter avsatt 

tid. Kravet på anonymitet genomfördes genom metoden kodning. Kodningsmetoden 

skapades av olika siffror på varje enkät och de kunde enbart tolkas av oss.Vid tron om 

att förskolorna inte var intresserade av vårt ämne valde vi att involvera alla avdelningar 

i undersökningen. Detta gjordes för att få mycket data utifall det blev bortfall av 

enkäterna från förskolorna. Metoden att dela ut och samla in enkätlappar gick över vår 

förväntan då alla avdelningar svarade. 

 

3.2.2 Intervjuer 

Vid utformning av intervjufrågorna utgick vi ifrån Brymans metod om strukturerad 

intervju. Det menas att frågorna är bestämda i förväg med ordning och ämne, samt att 

varje respondent får ta del av samma upplägg (Bryman, 2011). Eftersom vi valt att 

intervjua valde vi även att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Bryman 

(2011) säger att inspelning sker för att man vill veta vad respondenten säger och hur de 

säger det. Vi valde att spela in intervjuerna  för denna orsak och för att kunna vara mer 

delaktig i intervjun då vi anser att fokusen kan försvinna under tiden man ska anteckna, 

samtala och lyssna. 

 

Som förberedelser inför intervjuerna började vi att arbeta fram frågor som rör vårt syfte 

och frågeställning, vi sammanställde 14 huvudfrågor. Frågorna handlade om vad 

pedagogisk dokumentation används till, hur de tar sig tiden till det, hur de arbetar vidare 

med material och reflektion och deras syfte med arbetet. Vi använde förskolan läroplan 

som underlag till ett par frågor som handlade om kvaliten och om pedagogernas 

förhållningssätt, samt att vi ställde frågor om barns inflytande i reflektion och metoder 

(se bilaga 3). Steg två var att hitta två utbildade förskollärare som var villiga till att 

ställa upp på en intervju. Kommunen vi valde innehåller två byar med två olika 

förskolechefer, därför valde vi att ta en förskollärare ifrån varje by och de valdes 

slumpmässigt. När det var bestämt började vi forma ett informationsbrev. Vi valde att 

intervjua utbildade förskollärare då vi anser att det är en fördel i arbetet för att 

förskollärare har fått mer utbildning i förskolans verksamhet.. Det handlar också om 

vårt syfte och frågeställningar, hur pedagogerna förhåller sig till den pedagogisk 

dokumentation.  För att förbereda dem inför den kommande intervjun utformade vi ett 

informationsbrev som innehöll information om vår önskan för upplägg där 

respondenterna fick välja om intervjun kunde spelas in eller önska någon annan metod. 

Några av huvudfrågorna använde vi även i informationsbrevet för att våra respondenter 

skulle få veta infallsvinklarna till intervjun. Detta gjordes för att pedagogerna skulle få 

en överblick i innehållet och för att komma förberedd till intervjun, se bilaga 4. För att 

hitta en passande tid, dag och plats kontaktade vi dem och lät dem bestämma vilken dag 

eftersom de båda är förskollärare med anställning. Båda intervjuerna utspelade sig på 

dagtid på vardera respondents arbetsplats. Under en av intervjuerna var även 
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förskolechefen närvarande.  

 

3.3 Bearbetning 

Till vår studie gjorde vi fyra anpassade underrubriker till de svar som vi ansåg gav oss 

mest information till studien. Till underrubrikerna gjordes en sammanställning av de 23 

enkäterna som kommit in och vi skrev ihop det till en löpande text. Intervjuerna gjordes 

på två olika dagar och direkt efter varje intervju satte vi oss och lyssnade igenom 

inspelningen. Samtidigt som vi lyssnade på det inspelade materialet skrev vi ned svaren 

på papper och sedan sammanställde deras svar under varje fråga för att utforma 

passande underrubriker. Vi valde att kalla respondenterna för I  och II . Det som vi tog 

fasta på i studien är det som var relevant för vårt syfte och frågeställning. 
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4. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de resultat vi ser utifrån vår frågeställning i 

enkäterna och intervjuerna. För att lättare se det presenterar vi resultaten i enkäterna och 

intervjuerna var för sig och en resultatanalys utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv 

och ett sociokulturellt perspektiv. I analysen kommer vi att utgå från vår frågeställning. 

 

 Hur förhåller sig pedagoger till pedagogisk dokumentation? 

 Vilken roll har barnen i den pedagogiska dokumentationen och hur blir dem 

delaktiga?   

 

4.1 Enkät 

I den här delen har vi sammanställt resultaten ifrån de 23 förskoleavdelningarna som vi 

fått in. Resultaten som enkäterna gett har skrivits i en löpande text under olika 

underrubriker. Enkätfrågorna kan ses i bilaga 2. 

 

4.1.1 Dokumentationsmetoder 

Av de 23 avdelningarna som svarade på enkäterna använder sig samtliga avdelningar av  

både dokumentation och pedagogisk dokumentation på förskolorna. För att 

dokumentera används metoder som Ipad, anteckningar, film och observationer. Sju av 

23 avdelningar betonar att de använder sig av samtal med barn i sina dokumentationer. 

Med samtal menar de att barn och pedagoger reflekterar tillsammans över det 

dokumenterade materialet. En enkät belyser även att barnen kan påverka 

dokumentationen genom att delta i dokumentationsprocessen. Av det insamlade 

materialet är det nio av 23 avdelningar som belyser att det är viktigt att föräldrarna får ta 

del av vad som händer i verksamheten vilket görs genom exempelvis 

väggdokumentation, vernissager och kollage med citat ifrån Lpfö 98. Arton avdelningar 

belyser att de använder sig av portfolio. Portfolio innebär en pärm där pedagogerna 

samlar barnens individuella utveckling och barnen tar hem pärmen när de slutar 

förskolan. Den används för att visa föräldrar och för att barnen själva ska kunna se sin 

egen utveckling. Åtta avdelningar skriver att det samlade materialet används för att 

utveckla verksamheten. Fyra av de åtta avdelningarna säger att de reflekterar över 

materialet och de andra fyra avdelningarna använder det för att gå tillbaka för att få 

inspiration. 

 

4.1.2 Framsteg, behov och utveckling 

Samtliga 23 avdelningarna svarade att de dokumenterar för barnen. Av de 23 

avdelningarna är det fem stycken som är mer specifika och belyser vad och varför de 

utför dokumentationen och en avdelning skriver "För att se framsteg, behov och 

utveckling hos det individuella barnet". Det är fyra avdelningar som dokumenterar för 

verksamheten samt sjutton avdelningar som dokumenterar för pedagogerna. Det är 

sexton avdelningar som dokumenterar för föräldrarna och sjutton avdelningar som 

dokumenterar för chefer. En avdelning skriver även att de anser att alla individer i 
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förskolans verksamhet är i behov av att se utvecklingsprocesserna.  

 

4.1.3 Tid för dokumentation 

En fundering som vi hade var hur pedagogerna tar sig tid till att utföra dokumentation 

och det visade sig att sexton avdelningar använder sig av planering och utvecklingstid 

(PLU) och arbetsplatstid (APT), med det menas bestämda tider som avdelningarna har 

för att reflektera kring deras verksamhet och arbete. Det är tio avdelningar som menar 

att de får ta de tillfällen som ges i verksamheten för att hinna dokumentera och ca 

hälften av de tio belyser att det är en svårighet och samtliga avdelningingar är eniga om 

att pedagogisk dokumentation är tidskrävande. Det tar bland annat bort tiden som finns 

för att vara med barngruppen. Men en avdelning belyser även att de gör 

dokumentationen till en naturlig del av vardagen och utifrån enkäterna kan vi se att det 

enbart är två avdelningar som skriver att de utför dokumentionen tillsammans med 

barnen. 

 

4.1.4 För- och nackdelar med pedagogisk dokumentation 

På en fråga om för- och nackdelar med dokumentation nämns att pedagogerna ser 

barnens, pedagogernas och verksamhetens utveckling. Det är tjugoen avdelningar som 

tycker att fördelarna med pedagogisk dokumentation är att de ser barnens utveckling 

och att den pedagogiska dokumentationen synliggör barnen. Till exempel skriver två 

avdelningar att barnen tycker om att se sig själva och sina kamrater, de blir påminda om 

vad de gjort och barnen får även se sin egen utveckling. Sex avdelningar belyser även 

att pedagogisk dokumentation är någonting positivt då man kan se utveckling på 

verksamheten och upptäcka saker som man annars inte hade gjort. Det är även fyra 

avdelningar som belyser att pedagogisk dokumentation tydliggör det pedagogiska 

arbetet, till exempel vad de behöver arbeta med, vilka arbetsformer som fungerar och 

vad som ska planeras. Det är endast en avdelning som påpekar att de använder 

pedagogisk dokumentation för att se om de uppfyller de strävansmål som står i 

förskolans läroplan. En annan avdelning menar  att de dokumenterar för att utvcklas 

som pedagoger genom att de reflekterar och analyserar medan en avdelning betonar att 

en fördel är att man kan utvecklas som pedagog. 

 

Arton avdelningar ser tiden som en svårighet, de menar att pedagogisk dokumentation 

är tidskrävande. Några förklarar det som tidskrävande, ett stressmoment, att de har för 

stora barngrupper, svårt att få till barnfri tid och även att det tar mycket tid från 

barngruppen. En avdelning belyste att det är svårt att veta vad det är som ska 

dokumenteras medan en annan avdelning menar på att man inte kan dokumentera allt. 

Av dessa 23 avdelningar är det endast två avdelningar som antyder att de inte ser några 

nackdelar med pedagogisk dokumentation. 
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4.2 Intervju 

I den här delen av resultatet kommer intervjuerna att presenteras. Vi gjorde ett urval och 

valde att ta med de frågor och svar som är mest relevanta för arbetet. För att respektera 

respondentenas anonymitet  har vi valt att kalla dem för respondent I och II. För att se 

alla intervjufrågor se bilaga 3. 

 

4.2.1 Det dokumenterade materialet  

Vid intervjuerna framkom det att på den avdelning där respondent I arbetar använder de 

för det mesta kamera med film och foto när de dokumenterar. På den avdelning där 

respondent II  arbetar använder de sig också av foto och filmar lite. Respondent I 

berättar att de även skriver ner händelser och att de använder sig av muntlig 

dokumentation vilket innebär att arbetslaget samtalar tillsammans över det 

dokumenterade materialet. Båda respondenterna berättade att de dokumenterar vid 

speciella tillfällen till exempel vid experiment, promenader och teman. Respondent I 

berättade även att de sällan dokumenterar vardagshändelser, alltså det som händer här 

och nu till exempel att barnen leker med samma leksaker som de övriga dagarna. 

Respondent II säger att de för det mesta plockar ut valda delar som infaller i vardagen 

som har med temat att göra och dokumenterar det. En sak som respondent I sa var att 

hon tycker att det är svårt att dokumentera när man vid tillfällen är ensam med 

barngruppen då man inte har dokumentationshjälpmedel med sig och inte har möjlighet 

för att hämta det. Hon ser det som en nackdel då det är svårt att dokumentera samtidgt 

som fokusen ska ligga på hela barngruppen. Respondent I anser att det är svårt att veta 

vad de ska dokumentera men för tillfället dokumenterar de barnens önskemål, 

barndomskartor och saker de gjort tillsammans med barngruppen. Respondent II säger 

att de börjar dokumentera redan från småbarnsavdelning då de till exempel ger barnen 

möjlighet till att få skriva sitt eget namn som de sedan gör om flera gånger för att kunna 

se utveckling. Båda respondenterna är eniga om att reflektion i ett senare skede är 

någonting som förekommer på deras förskolor då de kan gå tillbaka för att se 

utvecklingsprocessen både med barnen och med andra pedagoger. Respondent II menar 

att det kan behövas mer tid till att dokumentera och därför reflekterar man vid ett senare 

tillfälle. Respondent I ser ett dilemma i vissa fall då hon anser att det inte finns något 

rätt eller fel med hur man ska gå till väga utan att man ska hitta en metod som passar. På 

frågan om vad man använder dokumentationen till svarade respondenterna samma sak. 

Att de dokumenterar för barns utveckling, pedagogernas egen tillbakablick och för att 

göra föräldrarna delaktiga i barnens vardag. 

 

 Respondent I Dokumentationen tydliggör barnens olika tankar och vad 

  de gjort och ger ett stöd för att komma ihåg både barnet 

  själv och vi vuxna. 

 Respondent II  Det är ju för att barnen ska kunna titta, gå tillbaka för 

  titta och se vad vi har gjort och att vi själva också kan se vad 

  har vi gjort och kan vi göra på ett annat sätt. 
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 Respondent I säger att dokumentation gör barnen synliga och respondent II  menar att 

man kan göra återblickar för att kunna se vad man kan göra annorlunda. Respondent I 

menar att dokumentationen tydliggör lärandet, skapar underlag för fortsatt arbete och 

för att göra verksamheten mer utmanande. Båda respondenterna arbetar med det 

dokumenterade materialet genom att de involverar barnen på olika sätt. Respondent I 

anser att dokumentationen belyser vad barnen ser och tycker genom att samtala med 

dem och utvärdera materialet. Respondent II anser att de spinner vidare på de ämnen 

som barnen är intresserade av och för att ta tillvara på barnens just-nu-reflektioner som 

infaller i vardagen. Respondent I anser att det är först när barnen blir delaktiga och 

reflekterar som det blir pedagogiskt. 

 

4.2.2 Tid för pedagogisk dokumentation 

 

 Respondent I Dels har vi egen planeringstid som vi försöker att  

  möjliggöra så att man kan sitta. 

 Respondent II Vi har ju vår egen planeringstid. 

 

Det finns avsatta planeringstider som båda respondenterna använder sig av. Respondent 

I påpekar att de även lösgör varandra i verksamheten om den övriga tiden tillåter vilket 

ger dem fler tillfällen till att reflektera. Respondent II säger att den individuella 

planeringstiden som de har rätt till oftast går till deras ansvarsbarn och deras portfolio, 

Ansvarsbarn innebär att barngruppen är uppdelad så varje pedagog har en del av 

gruppen till utvecklingssamtal.. Respondent II pratade om här- och nu situationer, vilket 

innebär situationer som uppstår i vardagen där de reflekterar tillsammans med barnen. 

Respondent I menar samma sak men förklarar att de reflekterar genom att de sitter 

tillsammans med barnen vid datorn och arbetar med det dokumenterade materialet som 

sedan sätts in i barnens portfoliopärmar. Respondent II påpekar även att hon använder 

sig av små lappar som hon skriver ner spontana saker på som händer i vardagen. 

Lapparna bär hon med sig för att sedan kunna reflektera över det hon tagit fasta på med 

det övriga arbetslaget. Respondent I tycker även att det kan vara ett dilemma då det 

finns mycket som händer under vardagen att dokumentera. Respondent två påpekar att 

hon brukar bromsa sig själv med att tänka att de bara ska ta en bit av vardagen och 

sedan känna sig nöjd, även respondent I menar att de ska ta de "smaskigaste 

tårtbitarna" för att undvika stress. 

 

4.2.3 Pedagogiska dokumentationens syfte 

Respondent I belyser att de har tre syften som de strävar efter. 

 

 Respondent I För det första så är ju syftet att barnen själv ska få se vad 

  de har gjort, vad de har klarat av, vad de har lyckats med. 

  Sen är det syftet för oss att vi ser vad som har hänt och att vi 

  kan se nästa steg. Tredje benet det är väl lite grann gentemot 

  chefer och politiker för vi har ju också ett ansvar att visa vår 

  verksamhet, vad vi arbetar med. 
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 Respondent II Det är att vi ska se varje barn och se varje barns  

  lärande och utveckling. 

 

Det första syftet är för barnen, det andra är för pedagogerna och det tredje är att visa 

arbetet för chefer och politiker. Syftet för respondent II är att de ska se varje barn, deras 

lärande och utveckling. Men även att de ska se sig själva, sitt sätt att arbeta och hur de 

förhåller sig som medarbetare. Dokumentationens del i pedagogernas yrkesroll menar 

respondent I att det är viktigt att lägga sitt arbete för att sedan diskutera och reflektera 

med arbetslag och sig själv medan respondent II menar att det för henne är att få syn på 

sig själv och barnen, att man ser och hör processerna. 

 

4.2.4 Kvalitén i förskolan 

Vi ställde frågan vad kvalité i förskolan betyder för respondenterna och respondent I 

ansåg att kvalitetsarbetet höjer kravet på förskollärarna genom att läroplanen stärker 

deras uppdrag. Respondent II förklarade att kvalitén är någonting som de reflekterar 

över. För henne är kvalité vad de gör, vad som är, deras brister och tillgångar i 

verksamheten. För att lättare se vad som berörs under deras planerade aktiviteter går de 

efter en mall som utgår från förskolans läroplan. Respondent I berättade om en fördel 

som hon ser i kommunen då ett krav är att samtliga arbetslag ska innehålla utbildade 

förskollärare. Hon menar att förskollärare har en teoretisk grund i läroplanen och att 

hela arbetslaget då står på samma sida och vet vad deras strävansmål är. De strävar efter 

ett kvalitétsarbete där fokus ligger på barnens stimulans till nyfikehet, intresse, 

utveckling och tid för att ha roligt.  

 

Vi ställde frågan till båda respondenterna om att läroplan för förskolan inte belyser 

någonting om att förskollärarnas förhållningssätt ska uppföljas och utvärderas och hur 

de båda tar ställning till det. Respondenterna berättade att de reflekterar över det även 

fast att läroplanen inte beyser det. Resondent II anser att det är något som blir gjort för 

att hon vill vara en medsökare tillsammans med barnen medan respondent I anser att det 

är någonting som de gör med chefen för att de tycker att uppdatering av sig själv är 

nödvändigt. Att de lär sig av varandra när de samtalar tillsammans. 

 

4.2.5 Barnens inflytande 

Vi funderade över om barnen har inflytande under dokumentationstillfällena och ställde 

därför frågan till respondenterna. 

 

 Respondent I Ofta har man ju samspel med dem men jag önskar att jag 

  kunde har med dem mer. 

 Respondent II Ja till viss del har de ju det. Jag som pedagog tar korten 

  men barnen kan välja sen. Men alltså jag kan ju tycka att det

   är en sån liten del utav deras inflytande mot våran del. 

 

Respondent I säger att barnen får vara med och ta egna initiativ till att fota och 

dokumentera själva medan respondent II menar på att det hos dem är pedagogerna som 
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utför dokumentationen.Trots att de har olika tillvägagångssätt på de olika förskolorna är 

båda respondenterna eninga om att de reflekterar tillsammans med barnen. Respodent I 

har barnens portfolio tillgänglig i verksamheten så att barnen har möjlighet till att själv 

kunna sätta sig ner och kolla i den. Respondent II menar att barnen får inflytande i att 

välja ut vilka kort som de vill ha med i sin dokumentation och att de tillsammans 

reflekterar över det. 

 

Vi ställde även frågan om det finns några fördelar och nackdelar runt barnens inflytande 

i dokumentation där respondent I belyser att det är en fördel då barnen får se sig själva 

och att de vågar prova på mer, samt att deras självförtroende stärks vid delaktigheten. 

Respondent II belyser fördelen med barnens delaktighet är att pedagogerna ser varje 

enskilt barn och hur de ska arbeta vidare med verksamheten. Respondent I ser inga 

nackdelar med barnens inflytande i dokumentation mendan respondent II ser en nackdel 

då vissa barn inte vill vara med och att en del barn säger vad de tror att pedagogerna 

förväntar sig istället för att säga vad de själva tycker. Dokumentationens roll i barnens 

lärande menar respondent I är att de hittar ett underlag för att synliggöra verksamheten. 

Vad de lärt sig, hur de lär sig och vart behovet och intresset ligger. Respondent II menar 

att det är lättare att se lärandet om ett reflekterande finns. Hon belyser även portfolion 

där man kan se att vissa barn vill mer än andra och hon ser det som en svårighet för att 

de som inte är intresserade också utvecklas men att de inte kan sätta fingret på vad det 

är. Respondent I anser även att de hittar sina starka sidor och att det stärker 

självförtroendet genom pedagogisk dokumentation.  

 

4.2.6 För- och nackdelar med pedagogisk dokumentation 

 

 Respondent I Man ser utveckingen och man ser vad vi erbjuder barnen. 

 Respondent II Man ser barnen och man ser vad de är intresserade av 

  och man har lättare att se varje barn. 

 

De båda respondenterna är eniga om att fördelarna med pedagogisk dokumentation är 

att man ser varje barn, deras utveckling och lärande. Respondent II menar att 

pedagogerna blir medsökare vilket hon tror gör arbetet roligare. Respondent I anser att 

man ser brister och tillgångar samt att man kan hitta den röda tråden med pedagogisk 

dokumentation. Hon ser det även som en fördel till att kunna gå tillbaka och se vad de 

gjort.   

 

 Respondent I Att det tar tid. Ibland är det svårt att hitta former för hur 

  man gör det rätt och hur man kan göra det enkelt. Det kan 

  vara svårt. Rätt och fel finns ju aldrig. 

 Respondent II Tiden är en nackdel. Man tycker att man ska hinna  

  mycket mer, man tycker att man ska ta vara på mycket mer 

  men man hinner inte. 
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Även här belyser respondenterna liksom i enkäterna att tiden är en nackdel då man vill 

göra så mycket men tiden räcker inte till. Respondent I anser att det är svårt att hitta ett 

enkelt tillvägagångssätt som fungerar samtidigt som respondent II  belyser att det inte 

finns någonting som säger att man ska dokumentera allt. Utan menar att man ska plocka 

ut valda delar från vardagen. 

 

4.3 Resultatanalys 

Det framkommer från enkäterna och intervjuerna att samtliga respondenter som var med 

i undersökningen använder sig av pedagogisk dokumentation. Pedagogisk 

dokumentation utförs för att barnens utveckling och lärande ska tillgodoses och för att 

verksamheten ska ge barn möjlighet till utveckling (Skolverket, 2010). Verksamhetens 

utveckling blir belyst i några enstaka enkäter och respondenterna från intervjuerna anser 

att pedagogisk dokumentation synliggör barnen och verksamheten. I den reviderade 

läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det om kvalitetsarbetet, hur det ska 

granskas kritiskt för förbättring genom pedagogisk dokumentation. Detta görs för att 

skapa en bra lärandemiljö för barnen. 

 

 För barnens skull så att de blir medvetna om sin utveckling och sitt eget 

 lärande. För föräldrarna så att de kan se vår verksamhet,sitt eget barns 

 utveckling och lärande. För oss pedagoger så att vi kan överblicka 

 barnens lärande och utveckling, så att vi kan se vilka behov som finns. 

 

I citatet ovan formulerade sig en enkät att alla olika människor i verksamheten är i 

behov av att se utvecklingsprocesserna som pågår och det är något som förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) har tagit fasta på då kvalitén i verksamheten ska granskas. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) stärker förskollärarnas ansvar och det menar 

respondent I höjer kravet på förskollärarna. Respondenten menade att kvalité för henne 

handlar om läroplanen. Att man ska ha läroplanen i ryggmärgen i det dagliga arbetet för 

att den stödjer lärandet.Utbildningsdepartementet (2010) belyser förskolans kvalité i 

den reviderade läroplanen och menar att genom pedagogisk dokumentation kan kvalitén 

förbättras och för respondent II handlar kvalitén i förskolan om vad de gör, vad som är, 

brister och tillgångar i verksamheten. Hon menar även att deras kvalitetsarbete lägger 

fokus på att stimulera barns nyfikenhet, intresse, utveckling och tiden för att kunna ha 

roligt. Förskolans läroplan nämner ingenting om förskollärarnas förhållningssätt och vi 

ställde frågan vad de anser om det och båda respondenterna svarade att de utför arbetet 

ändå. Det gör de för att bli medsökare och för att göra en uppdatering av sig själv.   

 

I en del enkäter nämns det hur den pedagogiska dokumentationen tydliggör det 

pedagogiska arbetet i förskolan och det stämmer överrens med det sociokulturella 

perspektivet där vikten ligger i vad man lär sig och inte om ett lärande finns. I det 

perspektivet talar man om hur interaktionen med andra har betydelse för lärandet och 

under reflektioner tillsammans med varandra och med vuxna lär barnen sig nya saker. 

Det är även en sak som blir belyst i en del enkäter, att tillsammans med barnen och i 

arbetslaget lär de sig ta nya perspektiv varje dag genom reflektioner för att få reda på 
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hur de ska utveckla verksamheten. Båda respondenterna i intervjuerna belyser också 

reflektion med varandra och det handlar det sociokulturella perspektivet om. Att man lär 

sig av varandra i interaktioner vilket även respondent I belyser, hur de lär av varandra i 

samtalet och respondent II belyser även hur de tar in dokumentation som de sedan 

reflekterar över med de andra i arbetslaget. Det är som Säljö (2000) beskriver i det 

sociokulturella perspektivet, att det är genom kommunikation alla parter blir delaktiga i 

all kunskap som finns i verksamheten. Författaren menar att lärandet och kunskapen 

som individen fått i en situation kan användas i senare skede. 

 

Barnens delaktighet belyses av respondenterna och det framgår i intervjuerna på det 

sättet att de involverar barnen i reflektioner kring dokumenterat material, ser till deras 

perspektiv och intressen. För att gynna barnens utveckling ska ett barnperspektiv tas 

genom att förskollärarna ska granska det pedagogiska arbetssättet 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) tar upp 

hur pedagoger ska locka fram nyfikenhetenhet hos barnen och en avdelning belyser hur 

barnen kan påverka dokumentation genom att vara med i dokumentationsprocessen. 

Förskolans läroplan belyser även att verksamheten ska vara utmanande för barnen på 

det sättet att deras kunskap ska uppmuntras (Skolverket, 2010). Arbetet med föräldrarna 

blir belyst i intervjuerna och det vill även läroplan för förskolan (Skolverket, 2010)  se 

ett arbete med. Läroplanen lyfter fram att förskollärare ska ha ett aktivt sammarbete 

med vårdnadshavare för att barnen ska få de bästa möjligheterna till utveckling och 

lärande. Arbetet med föräldrarna framkommer som en viktig del i enkäterna då de 

använder dokumentationen för att nå ut till dem. Barns inflytande i pedagogisk 

dokumentation blir belyst i enkäterna och det är något som står i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010). I läroplanen framgår det att barnen ska få inflytande i 

vardagssituationerna och hur pedagogerna ska göra barnen delaktiga i verksamhetens 

arbetssätt. Att samla dokumenterat material i en portfoliopärm är en metod båda 

respondenterna använder sig av och i den har barnen inflytande, samt att det nämns i 

enkäterna då arton avdelningar belyser det. Barnen får vara med och bestämma vad som 

ska sättas in och de har fri tillgång till pärmen i verksamheten. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) belyser hur barnen ska känna sig trygga och få tillgång till att 

utveckla deras indentitet. Med hjälp av pedagogisk dokumentation anser båda 

respondenterna att de ser varje enskilt barn och hur de ska komma vidare i 

verksamheten. Uppföljning och utvärdering av arbetssätten och upplägget i 

verksamheten ska göras för att kvalitén i förskolan ska förbättras och genom det skapas 

nya tillfällen för barnen och verksamheten att utvecklas (Skolverket, 2010). 

 

Respondent I menar att pedagogisk dokumentation kan bli ett dilemma då pedagoger 

inte vet vad som ska dokumenteras och hur de ska göra. I större delen av enkäterna 

belyses det att pedagogisk dokumentation är tidskrävande och att det ses som negativt. I 

läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det ingenting om hur arbetet med 

pedagogisk dokumentation ska gå till väga men respondenterna i intervjuerna belyser att 

man ska dokumentera de "smaskigaste" delarna av vardagen och sedan känna sig nöjda 

med det. 
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5. Diskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka pedagogernas arbete med pedagogisk 

dokumentation. För få en översikt över om och varför dokumentation används i 

förskolans verksamhet ställdes frågor i en enkät till alla förskolor i en vald kommun. 

Vår huvudfrågeställning är hur förskollärare förhåller sig till pedagogisk dokumentation 

och hur de involverar barnen i arbetet. I det här kapitlet kommer vi att diskutera de olika 

resultat som vi kommit fram till i studien med hjälp av tidigare forskning, litteratur samt 

av enkäter och intervjuer. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Metoden som använts har fungerat bra för oss. Vi har fått in mycket data att arbeta med 

samt tagit del av information och fått kunskap om pedagogisk dokumentation som vi 

sedan tidigare inte hade med oss. Valet av att skicka ut enkäter till alla förskolor i 

kommunen gav oss mer än vad vi vågat hoppas på och det gjorde oss nöjda och glada 

över att alla ville ta del i vår studie. På många av våra frågor under enkäterna kunde 

respondenterna ge liknande svar eftersom det var ytliga frågor. En sak som vi tänkte på 

under bearbetningen av enkäterna är sanningen bakom svaren som kommit in. 

Funderingrna kom om avdelningarna skriver det som de tror vi vill höra eller om de var 

ärliga, vi utgår från att svaren i enkäterna är ärliga. Därför kom känslan att intervjuerna 

skulle ge oss en större inblick i det dagliga arbetet med pedagogisk dokumentation då 

frågorna hela tiden rullar på och de svarar direkt på frågan utan att prata ihop sig. Vi 

upplever att det gav oss ärligare svar och att vi fick ut ännu mer av vad pedagoger anser 

om arbetet med pedagogisk dokumentation. Kombinationen med enkäter och intervjuer 

var det bästa sättet för oss eftersom vår syfte var att se över arbetet med pedagogisk 

dokumentation, om och hur det används. Hade vi enbart använt oss av intervjuer hade 

inte samma överblick om hur förskolorna använder sig av pedagogisk dokumentation 

setts och vi hade heller inte fått reda på att förskolorna bland annat tycker att tiden har 

en negativ påverkan på det pedagogiska arbetet. I en av intervjuerna närvarade 

förskolechefen och det var för oss inget negativt då hon enbart ville lyssna och 

observera vår intervju. För att få en ännu bredare översikt hade fler intervjuer kunna 

gjorts vilket kan vara bra att veta till en annan gång och även att vi hade kunnat göra 

enkäterna och intervjuerna samtidigt då vi insett i dagens läge att de kan ha olika fokus. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Genom den här studien vill vi undersöka pedagogernas förhållningssätt till pedagogisk 

dokumentation, hur de arbetar med det  samt om barnen har inflytande i 

dokumentationen. Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att det finns likheter i 

pedagogernas åsikter kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Utifrån både 

enkäterna och intervjuerna belyser pedagogerna på olika sätt att pedagogisk 

dokumentation är en viktig del för verksamheten och för barnens utveckling. I alla 

enkäter framkom det att de dokumenterar för barnen och en avdelning skrev mer 

specifikt att de dokumenterar för att kunna se barnens framsteg, behov och utveckling. 

För att se barnens utveckling använder båda respondenterna och nästan alla avdelningar 

sig av portfolio. Tolkningen vi gör av portfolio är att den är ett bra verktyg till att kunna 
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se varje barns utveckling men även att det ger möjlighet till att gå tillbaka och återblicka 

framsteg och utveckling. Vi anser att arbetet med portfolion är en bra arbetsmetod för 

att involvera föräldrarna i barnens utveckling då den är en konkret samling av material 

som finns tillgängligt att se i verksamheten.  I intervjuerna sa respondent I  att 

dokumentation kan skapa utmaning i verksamheten. Vi tolkar detta som att pedagoger i 

förskolans verksamhet har som syfte att använda pedagogisk dokumentation för att 

kunna se utveckling hos både barnet och verksamheten och att det är målen de arbetar 

efter. Även Fennefoss och Jansen (2009) tar upp Lenz Taguchis synsätt att pedagogisk 

dokumentation ska göra verksamheten synlig och för att pedagogerna ska kunna tänka i 

nya banor. Detta kan tolkas på det här sättet att pedagogisk dokumentation bör användas 

i förskolan för att man ska komma vidare i utvecklingen. Det står även i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010)  att pedagogisk dokumentation ska utföras. Samtliga 

avdelningar beskriver i enkäterna att de använder sig av pedagogisk dokumentation. 

Dock säger några avdelningar att de dokumenterar när tillfälle ges och en del säger att 

det är tidskrävande. Vi tolkar det som att de tar på sig för stora områden, att de vill 

dokumentera mer än vad som är nödvändigt. Även respondenterna i intervjuerna säger 

att de vill dokumentera mer men att tiden inte räcker. Lenz Taguchi (2000) tar också 

upp detta som en negativ aspekt då pedagoger inte vet hur de ska lägga upp arbetet och 

författaren anser att det beror på att förskollärarna inte är vana vid arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det kan bli ett stressmoment istället för reflektion och 

utveckling. Eftersom att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) inte tar upp hur den 

pedagogiska dokumentationen ska utföras anser vi att ta de "smaskigaste tårtbitarna" är 

ett bra synsätt för att kunna fullfölja den pedagogiska dokumentationen. Utifrån vårt 

resultat drar vi slutsatsen att förskollärare inte ska ta på sig för mycket arbete som är 

tidskrävande utan att man istället väljer ut stunderna som det går att få ut ett större 

lärande av, som går att arbeta vidare med för att känna sig nöjd.  

 

Båda respondenterna förklarade sin syn i intervjun på kvalitétsarbetet vilket de ser som 

läroplanens innehåll, barns förutsättningar och arbetssätt. Respondent I menade att 

förskollärarnas ansvar höjts i förskolans läroplan och vår tolkning är att den reviderade 

upplagan från år 2010 är anledningen till det. Att de arbetar mer med pedgogisk 

dokumentation eftersom det utformades till ett eget kapitel som förskolans verksamhet 

ska sträva sitt arbete mot.Vår tolkning av respondenternas förklaring av kvalitén är att 

det genom pedagogisk dokumentation går att göra förändring av verksamheten och 

kvalitén. Det är något som Köhler och Dewey (Wehner-Godée, 2010) menar att 

arbetslagen i verksamheten skulle göra sig beredda på, att vara öppna för förändring av 

verksamheten, samt vara öppna för utvecklande av kunskap och barnsyn. Kvalitén i 

förskolan har en betydande roll för barnens lärande och utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010) och detta tror vi har grund i att pedagoger och 

förskolechefer skapar verksamheten där barnen står i fokus inom utveckling och 

lärande. Att de arbetar för att få en barnanpassad miljö som är uppbyggd efter barnens 

förutsättningar.  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att lära sig av varandra under 

kommunikation tillsammans (Smith, 2010). Både i enkäterna och intervjuerna tar de 

upp vikten av att reflektera tillsammans både med barnen och tillsammans i arbetslaget. 

Det kan tolkas som att det är reflektionen kring förhållningssätt och upplägg som gör att 

pedagogisk dokumentation blir en viktig del i det dagliga arbetet. Det för fram brister 
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och tillgångar i arbetet när man lägger fram det på bordet och gör det synligt. Palmer 

(2012) menar att det är efter att man reflekterat över det dokumenterade arbetet som gör 

att det blir en övergång till pedagogisk dokumentation vilket även Wehner-Godée 

(2010) instämmer med. Genom tidigare forskning samt resultatet som vi kommit fram 

till i studien kan vi se att det är reflektionen som är den viktiga aspekten i arbetet. Utan 

reflektion blir arbetet bara dokumentation. Respondent I nämde att de tillsammans med 

barnen kan sätta sig vid datorn och utföra det pedagogiska arbetet och Arnér (2009) 

menar att pedagoger ska visa ett intresse för barnens tankar och åsikter eftersom att 

utvecklingen stärks av det. Vi tolkar det som att man inte bara ska reflektera över det 

dokumenterade materialet tillsammans med arbetslaget utan att man också ska involvera 

barnen i reflektionerna då man även kan få ut information om deras tankar och åsikter 

kring det dokumenterade arbetet. Ansvaret om att involvera barnen i verksamheten 

ligger hos förskollärarna (Skolverket, 2005). 

 

I intervjuerna nämnde båda respondenterna att barnen har inflytande i dokumentationen 

fast på olika sätt och respondent I önskar hon kunde ha med barnen mer. Det är 

förskollärarnas ansvar att involvera barnen i förskolans verksamhet eftersom  det är 

deras förhållningssätt som styr barnens inflytande (Skolverket, 2005). I läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2010) står det att arbetslaget ska utveckla barnens inflytande i 

dokumentationen och Jonsson (2013) menar att det är genom kommunikation med 

barnen som barnens perspektiv betonas  vilket resulteras i att pedagogerna kan anpassa 

förskolans verksamhet efter barnens intressen. Svenning (2009) menar att  "barn lär av 

vuxna, men vuxna lär också av barn" (s.42). Vår tolkning är att barnens inflytande är 

viktigt i dokumentationen, då det inte bara är barnen som lär av vuxna utan även att de 

vuxna lär av barn och genom lärdom drar vi slutsatsen att det behövs kommunikation. 

Det är genom kommunikationen som vi anser att barnen får inflytande i verksamheten 

och genom inflytande får barnen även chansen att påverka samt uttrycka egna tankar 

och idéer. En avdelning framhäver i enkäten att barnen kan vara med och påverka 

dokumentationen genom att delta i dokumentationsprocesserna och Skolverket (2005) 

framhäver vikten av barns delaktighet inom förskolans verksamhet. En del avdelningar 

belyser även föräldrarnas delaktighet, de använder sig av dokumentation för att kunna 

nå fram till dem. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att man ska ha 

samarbete med vårdnadshavare och hemmet för att stödja barnens utveckling. Vi tolkar 

det som att det är en bra metod för att synliggöra barns utveckling och genom 

pedagogisk dokumentation blir barnen, pedagogerna och vårdnadshavare delaktiga.  

 

5.3 Slutsats 
Det här arbetet har varit  givande  då vi samlat  information om pedagogisk 

dokumentation och de resultat som kommit fram stärker den tidigare forskningen. Vi 

har  fått en klar bild av hur det går att arbeta och använda sig av pedagogisk 

dokumentation  i vårt yrke. Dock är denna studie inte något som vi kan dra 

övergripande slutsatser från då vi enbart använt oss av en kommun, men vi anser att den 

kan ge en förståelse för pedagogernas syn på pedagogisk dokumentation eftersom 

fördelar och nackdelar framkommit på ett tydligt sätt. Det går nu att se att den 

pedagogiska dokumentationen inte bara gynnar barnen utan också verksamheten och 
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föräldrarna, samt att tiden blir belyst då en stor del av enkäterna och båda 

respondenterna ser det som en svårighet. Vi har kommit fram till att pedagogisk 

dokumentation är ett viktigt verktyg i förskolan för att kunna se förbättring och 

utveckling hos samtliga individer i verksamheten. Det är även viktigt att varje förskola 

använder sig av pedagogisk dokumentation som ett redskap för att kunna lyfta 

verksamheten framåt och för att kunna ge både barnen och verksamheten en utmaning. 

Samtliga pedagoger och avdelningar anser att de dokumenterar för barnen, sig själv och 

verksamheten, för att kunna se dess utveckling samt för att kunna gå tillbaka för att 

minnas. Vi kan även se att det är reflektionen som gör att dokumentation övergår till 

pedagogisk dokumentation och därav att reflektioner tillsammans med arbetslaget och 

involveringen av barngruppens åsikter är viktigt för utvecklingen då det är som Säljö 

(2000) belyser, att de vuxna även lär sig av barn. Kunskapen efter studien är nu bredare 

än innan och vi har fått tidigare funderingar och frågeställningar besvarade. Tack vare 

tidigare forskning, enkäter och framförallt intervjuer har vi fått ny kunskap som vi 

kommer att använda oss av ute i yrkeslivet. Genom den här studien kan vi se hur 

pedagogerna förhåller sig till pedagogisk dokumentation och vi anser att vi uppnåt vårt 

syfte samt fått svar på våra frågeställningar, pedgogisk dokumentation är inte något i sig 

utan det är som Lenz Taguchi (2013) belyser att det blir vad man gör den till.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har nu en större kunskap om pedagogisk dokumentation och genom denna studie har 

vi sett att det finns fler områden att undersöka eftersom att ämnet är ganska stort. För 

det första hade det varit intressant att jämföra och sammanställa en förskola som har 

Reggio Emilia som inriktning och en förskola utan inriktning för att kunna se skillnader, 

likheter och framgångar.  

 

Vi har kommit i kontakt en del med barns inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen men det hade varit intressant att ta del av mer forskning kring barnens 

inflytande där man går in på djupet om deras delaktighet.  
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Bilaga 1 - informationsbrev till förskolechefer 
 

Hejsan! 
 

Vi är två studenter, Helena och Frida som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle och håller nu på med examensarbete. 

Ämnet som vi ska skriva om är dokumentation och vi vill nå ut till förskolorna i 

kommunen för att se hur arbetet med pedagogisk dokumentation går till i verksamheten. 

 

Vi vill undersöka pedagogers arbete med pedagogisk dokumentation inom förskolan 

genom att lämna enkäter till samtliga arbetslag i kommunen. Detta gör vi för att få en 

översikt om hur de går till väga med arbetet. I enkäterna kommer det finnas frågor som 

handlar om metoder, förhållningssätt och tid. För att få en närmare inblick i arbetet 

tänker vi intervjua två pedagoger från olika förskolor i kommunen. Vi kommer att ta 

kontakt med förskolorna för att bestämma träff med en pedagog för intervju. 

 

Det material vi samlar in kommer att sammanställas, jämföras och undersökas med 

hjälp av litteratur och annan forskning. Samtliga enkäter och intervjuer kommer att vara 

anonyma och kommer endast att läsas av oss. Det kommer att finnas ett kodnummer på 

enkäterna som bara vi kan se var det hör till. Enkäterna och intervjuerna kommer att 

makuleras när examensarbetet är inlämnad och godkänd. Examensarbetet kommer att 

kunna läsas i sin helhet på http://hig.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf 

 

Vi kommer ut till förskolorna för att hämta enkäterna och är tacksam för svar senast den 

12 september 

 

Om det finns eventuella frågor om detta kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  

Helena Davidsson och Frida Ceder.  

07X-XXXXXXX             07X-XXXXXXX 

 

Mailadress: XXXXXX@hotmail.com 

 

Handledare: 

Annie Hammarberg 
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Bilaga 2 - enkät 

 

Enkätfrågor 

Här skulle vi vilja att ni svarar så gott ni kan på våra frågor. Får inte texten plats kan 

ni fortsätta att skriva på baksidan. 

1. Hur många pedagoger finns det i arbetslaget?   ................................... 

2. Vad har ni för utbildning? 

    (   ) Förskollärare             (   ) Barnskötare                  (   ) 

Annat…………………………. 

 

3. Hur många år har ni arbetat inom förskolan?                                        

    (   ) Mindre än 5 år      (    ) 5-10 år                      (    ) Mer än 10 år 

                                                                              

4. Vilken ålder har barnen på avdelningen?  …………………………………… 

5. Använder ni er av dokumentation på er förskola?........................... 

 

Om Ja, hur arbetar ni med det? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................ 

 

Om Nej, varför inte? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................... 

 

6.  Vilka metoder använder ni er av när ni dokumenterar? (t.ex. kamera, Ipad, film m.fl.) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................. 

 

7. Vad gör ni med det dokumenterade materialet? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................ 
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8. För vem dokumenterar ni?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................... 

 

9. Hur tar ni er tid för att dokumentera? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................ 

 

10. Vad anser ni är för- och nackdelar med pedagogisk dokumentation i förskolan? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................... 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
Här kommer de intervjufrågorna inför den kommande intervjun med oss. Vårt möte är 

bestämt den           på           .  

     

Vilken utbildning har du? 

     Hur länge har du arbetat på din nuvande arbetsplats? 

 

Dokumentation 

1) Hur introduceras arbetet med dokumentation på din arbetslats? 

    Hur länge har ni använt er utav det? 

 

2) Vilka metoder använder ni er utav för att dokumentera? 

Hur tar ni er tid till att dokumentera? (situationer) 

 

3) Vad används dokumentationen till?  

Hur arbetar ni vidare med materialet?  

 

4) För- och nackdelar med dokumentation? 

 

Pedagogisk dokumentation 

1) Har du någon utbildning i pedagogisk dokumentation?  

Har ni i arbetslaget fått det? 

 

2) Hur tar ni er tid till arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Vad gör ni under den tiden?  

Reflekterar ni tillsammans över det dokumenterade materialet i arbetslaget?  

 

3) Kvaliten är något som blir belyst i Lpfö 98 (skolverket, 2010). Vad innebär det för 

dig? 

Är det något ni diskuterar i verksamheten? 

 

4) Vad är ert syfte med pedagogisk dokumentation? 

 

5) Lpfö 98 (skolverktet, 2010) skriver om att utföra pedagogisk dokumentation på 

pedagogernas förhållningssätt, är det något ni gör? 

Vad anser du om den punkten?  

 

6) Vilken roll har pedgogisk dokumentation i din yrkesroll? 

Har pedagogiskt dokumentation ändrat ditt synsätt om pedagogik?  

 

7) Vilka för- och nackdelar ser du med pedagogisk dokumentation? 

 

Barnen 

1) Har barnen inflytande när ni dokumenterar?  (Får de dokumentera själv, välja hur när 

var) 

Reflekterar ni över dokumentationer tillsammans med barnen?  

För- och nackdelar med barns inflytande i dokumentation? 
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3) Vad anser du att den pedagogiska dokumentationens roll i barnens lärande är? 

 

4)Vad händer med barnens dokumentation när de går över till skolverksamheten? 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Helena Davidsson och Frida Ceder.  

07X-XXXXXXX             07X-XXXXXXX 

 

Mailadress: XXXXXXXXXX@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fridaochhelena@hotmail.com


 

35 

 

Bilaga 4 - informationsbrev till förskollärare 
 

 

Hejsan! 
 

Nu är det dags för intervjuerna till vårt examensarbete. Vi tänkte informera dig om vårt 

önskade upplägg och ge dig en chans att godkänna och tycka till.  

 Intervjun kommer äga rum på platsen, tiden och dagen vi kommit överens om.  

 Metoden vi skulle vilja använda oss utav är inspelning genom mobiltelefon och 

anteckningar. 

 Det inspelade materialet kommer endast att användas av oss i detta 

examensarbete, men kommer skickas in till högskolan i Gävle och vår 

examinator inför vår redovisning av arbetet.  

 All material gallras ut efter ett år enligt Arkivstadgan  

 

 

Vi hör av oss angående dag, plats och tid. Läs gärna igenom frågorna som vi bifogat 

och tänk igenom dem innan träffen. De ämnen vi kommer beröra i intervjun är 

dokumentation, pedagogisk dokumentation och barns inflytande.  

1) Vad används dokumentationen till?  

2) För- och nackdelar med pedagogisk dokumentation? 

3) Hur tar ni er tid till arbetet med pedagogisk dokumentation? 

4) Kvaliten är något som blir belyst i Lpfö 98 (skolverket, 2010). Vad innebär det för 

dig? 

5) Vad är ert syfte med pedagogisk dokumentation? 

6) Lpfö 98 (skolverkter, 2010) skriver om att utföra pedagogisk dokumentation på 

pedagogernas förhållningssätt, är det något ni gör? 

7) Vad anser du att den pedagogiska dokumentationens roll i barnens lärande är? 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Helena Davidsson och Frida Ceder.  

07X-XXXXXXX             07X-XXXXXXX 

 

Mailadress: XXXXXXX@hotmail.com 
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