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Abstract: 
 

Förskollärarens ansvar att dokumentera barns utveckling och lärande har sedan länge haft en 

betydande roll i förskolans verksamhet. Sedan 1998 då förskolan blev en del av det svenska 

utbildningsystemet har dokumentation använts som ett hjälpmedel för att utforma en 

verksamhet enligt läroplanens intentioner. 

 

Syftet med studien var att analysera förskollärares uppfattningar av pedagogisk dokumentation. 

I resultatet redovisas förskollärarnas olika uppfattningar om fenomenet vilket visar på stor 

variation. 

För insamlandet av data har metodtriangulering använts i form av enkätundersökning samt 

uppföljande intervjuer. Materialet har tolkats och analyserats utifrån en fenomenografisk 

ansats. 
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Förord 
 

Som författare till denna uppsats vill vi rikta ett stort tack till de förskollärare som deltagit i 

studien och delgett sina erfarenheter samt värdefull information.  Ni har gjort denna studie 

möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Lee Nordevald Sjöberg som väglett oss i vårt arbete 

genom kloka råd och tankeväckande frågor. Tack även till kommunens högskolecentrum som 

bidragit med allt från datorer och skrivare till kaffe och motivationsgodis. Här vill vi också 

passa på att be om ursäkt till övriga studenter som fått utstå alla våra sångstunder och 

skrattanfall när våra hjärnor inte orkat mer. Vi vill också rikta ett stort tack till våra nära och 

kära som stöttat oss och haft förståelse för vår tankspriddhet under skrivandet.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi fortfarande är sams efter dessa tio veckor av 

diskussioner, dispyter, flexibilitet, glädje, tårar och de humörsvängningar som tre kvinnor kan 

hantera i ett nio kvadratmeter stort rum.  

 

Charlotte Johansson, Sandra Magnell och Sara Jansson 

  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

2.1 Begreppet pedagogisk dokumentation ......................................................................... 3 

3. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 4 

4. Tidigare forskning .................................................................................................................. 4 

4.1 Pedagogisk dokumentation .............................................................................................. 4 

4.2 Etiska aspekter och delaktighet ........................................................................................ 5 

4.3 Sammanfattning ............................................................................................................... 7 

5. Fenomenografi som teoretisk analysmodell ........................................................................... 8 

6. Metod ..................................................................................................................................... 9 

6.1 Val av metod .................................................................................................................... 9 

6.2 Urval ............................................................................................................................... 10 

6.3 Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 10 

6.4 Genomförande ................................................................................................................ 11 

6.4.1 Utformning av enkät och intervjufrågor .................................................................. 12 

6.5 Materialbearbetning och analysmetod ........................................................................... 13 

6.6 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 14 

7. Resultat och analysredovisning ............................................................................................ 15 

7.1 Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk dokumentation är? ............................. 16 

7.1.1 För föräldrar ............................................................................................................ 16 

7.1.2 För barn ................................................................................................................... 16 

7.1.3 För förskolläraren och verksamheten ...................................................................... 17 

7.1.4 Tidsaspekten i pedagogisk dokumentation ............................................................. 19 

7.2 Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen? ................................................................................................................ 21 

7.2.1 Delaktighet utifrån barns intressen .......................................................................... 21 

7.2.2 Faktorer som påverkar barns delaktighet ................................................................ 22 

7.2.3 Erfarenheter av barns delaktighet ............................................................................ 22 

7.3 På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska aspekterna i arbetet med 

pedagogisk dokumentation? ................................................................................................. 24 

7.3.1 Bilder i dokumentation ............................................................................................ 24 

7.3.2 Barns godkännande ................................................................................................. 25 

7.3.3 Begreppsuppfattning ............................................................................................... 26 

7.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 26 



 

 

 

8. Diskussion ............................................................................................................................ 27 

8.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 27 

8.1.1 Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk dokumentation är? ...................... 27 

8.1.2 Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen? ............................................................................................................ 30 

8.1.3 På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska aspekterna i arbetet 

med pedagogisk dokumentation? ..................................................................................... 31 

8.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 33 

9. Slutsats ............................................................................................................................. 35 

10. Referenser ........................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 39 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 41 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 43 

Bilaga 4 .................................................................................................................................... 44 

Enkätundersökning ............................................................................................................... 44 

 

  



 

1 

 

1. Inledning  
 

Genom vår studietid som förskollärarstudenter i förskolan har vi upplevt att arbetet med 

dokumentation genomsyrar en stor del av förskollärarnas vardag. Vi är tre studenter som 

genomfört vår verksamhetsförlagda utbildningstid på tre olika förskolor, och har därmed olika 

erfarenheter av förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation. Genom de synbara 

skillnader som vi upptäckt i förskollärarnas sätt att använda pedagogisk dokumentation samt i 

våra egna diskussioner väcktes ett intresse för ämnet. 

 

Vår uppfattning utifrån vår verksamhetsförlagda utbildningstid är att en stor del av 

förskollärarens arbetsuppgifter handlar om dokumentation. I förskolans läroplan finns ett 

avsnitt som förklarar att förskolans verksamhet ska dokumenteras men att den även ska följas 

upp och utvärderas där syftet är att skapa förutsättningar för barns lärande (Lpfö98 2016, s. 14). 

Pedagogisk dokumentation ses idag som ett viktigt verktyg för utvecklingsarbetet i förskolan 

(Palmer 2014, s. 5).  

 

Vår förhoppning med denna studie är att genom att synliggöra förskollärares uppfattningar få 

en bättre förståelse för hur pedagogisk dokumentation kan upplevas i den dagliga 

verksamheten. Hur beskriver förskollärarna sitt arbete? Vad kan påverka den pedagogiska 

dokumentationen? Hur görs barn delaktiga? Det är frågor som vi har inför kommande studie. 

 

2. Bakgrund 
 

I förskolans läroplan betonas att ”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och 

lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska 

vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Lpfö98 2016, s. 12). I detta citat betonas att 

dokumentation är ett av förskollärarens uppdrag.  

 

Dokumentation har sedan länge haft en betydande roll för förskolans verksamhet i Sverige. 

Lenz Taguchi (2000, s. 83) förklarar att de första dokumentationerna i förskolan genomfördes 

i början av 1900-talet och syftade till att kartlägga barns hälsa. Under 1930-talet införde Elsa 

Köhler, pedagog och psykolog från Österrike, att lärarinnorna skulle utföra observationer i 

verksamheten istället för psykologer (Lenz Taguchi 2000, s. 75). Genom detta förtydligades 
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förskollärarens roll och rätt att analysera och bedöma vad som behövdes för barnets utveckling 

(Lenz Taguchi 2000, s. 89). Köhler utvecklade också den så kallade aktivitetspedagogiken 

vilken skulle ta sin utgångspunkt i barns aktiviteter och intressen. Genom observation och 

dokumentation kunde barns intressen lyftas och ligga till grund för att utveckla verksamheten 

(Lindgren Eneflo 2014, s. 7).  

 

Under 1950- och 1960-talen sparades dokumentationerna och låstes in av lärarinnor. Dessa togs 

fram som underlag vid utvecklingssamtal med föräldrar (Palmer 2012, s. 13). Istället för att som 

tidigare observera barn genom de så kallade observationsboxarna, där observatörerna utan att 

synas kunde observera barnen skedde under 1970-talet en förändring. Interaktionen mellan barn 

och pedagog i dokumentationsarbetet fick här fokus (Lenz Taguchi 2000, s. 86). Detta arbetssätt 

kom att kallas för dialogpedagogik (Lenz Taguchi 2000, s. 91-95). 

 

På 1980-talet blev det vanligare att man samlade in information om barns utveckling, barnens 

familjer och sådant som barnen skapat. Detta sammanställdes i det som idag kallas för 

dokumentationspärmar i syfte att synliggöra barns utveckling (Lenz Taguchi 2000, s. 95).  

Lindgren Eneflo (2014, s. 19) hänvisar till socialstyrelsen som presenterade vad som kallades 

Pedagogiskt program för förskolan som trädde i kraft 1987. I och med detta skapades allmänna 

råd för förskolans utformning och förväntningar på att förskollärare skulle observera och 

dokumentera regelbundet till grund för utvärderingar av verksamheten. 

 

År 1998 blev förskolan en del av utbildningsdepartementet och fick sin egen läroplan istället 

för det pedagogiska programmet. Detta resulterade i att förskolan blev en del av det svenska 

utbildningssystemet och en målstyrd verksamhet (Lindgren Eneflo 2014, s. 19). 

 

I den reviderade läroplanen från 2016 framgår att förskolläraren har ansvaret för att 

dokumentera och synliggöra processer i förskolans verksamhet. Detta för att kunna bedöma om 

och hur verksamheten strävar mot läroplanens mål och intentioner (Lpfö98 2016, s. 14 – 15). 

Enligt skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012, s. 25) grundas förskolans läroplan på en 

kunskapssyn där barn ses som subjekt och inte som objekt. Barn ses idag som medskapare av 

sin egen utveckling. Att barn ska ges möjlighet att påverka arbetssätt och verksamhetens 

innehåll betonas i Lpfö98 (2016, s. 12). Detta stöds även av Palmer som betonar att ”Det 

viktigaste momentet i ett dokumentationsarbete är att i så stor utsträckning som möjligt göra 

barnen delaktiga och föra en tät dialog med dem om innehållet i det som man utforskar. Även 
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de allra minsta barnen som inte pratar reagerar på de bilder som de får se direkt efter en 

händelse.” (2012, s. 54). 

 

2.1 Begreppet pedagogisk dokumentation 
 

Synen på barn som kompetenta är och har sedan länge varit centralt inom Reggio 

Emiliapedagogiken, vilken är grundad av den italienska filosofen Loris Malaguzzi (Lenz 

Taguchi 2000, s. 194). Inom pedagogiken har barns egenvärde och deras demokratiska rätt stor 

betydelse liksom vikten av att lyssna, dokumentera och reflektera. Pedagogisk dokumentation 

är ett arbetsverktyg och har använts inom Reggio Emilia sedan slutet av 1960 – talet (Lenz 

Taguchi 1997, s. 7). Reggio Emiliapedagogiken är idag spridd över världen och det finns flera 

Reggio Emiliainspirerade förskolor, inte minst i Sverige. Sedan ca 17 år tillbaka finns Reggio 

Emilia Institutet i Stockholm som bland annat erbjuder utbildning genom projekt och 

pedagogisk dokumentation. Filosofin bygger inte på färdiga mallar, fokus ligger istället på att 

barn ska få vara delaktiga och få möjlighet att reflektera över sina egna lärprocesser (Reggio 

Emilia Institutet 2015). Det verktyg som används för att observera och dokumentera är just 

pedagogisk dokumentation. En dokumentation blir pedagogisk när den har bearbetats i 

arbetslaget och/eller med barnen för att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten (Lenz 

Taguchi 2000, s. 110). Lenz Taguchi (1997, s. 7) förklarar att den pedagogiska 

dokumentationen används för att barnen ska få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande 

samt att det är en ständigt pågående process.  

 

Att förskollärarna ska arbeta med dokumentation i förskolan framgår tydligt i Lpfö98 (2016, s. 

14-15). Hur de ska gå tillväga framgår dock inte. Trots att det genomförts kompetensutveckling 

inom området framgår i resultatet av skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012, s. 47) att 

förskollärare upplever förvirring och uttrycker ett behov av stödmaterial för pedagogisk 

dokumentation. Vidare förklarar Palmer (2012, s. 6) att förskollärare upplever svårigheter med 

att integrera den pedagogiska dokumentationen i verksamheten. Att förskollärare upplever 

svårigheter med att få den pedagogiska dokumentationen som en integrerad del av 

verksamheten är något som vi sett under vår verksamhetsförlagda utbildning. Likaså har vi 

upplevt att det finns begränsning i barns möjlighet till delaktighet och påverkan. Som lyfts i 

början av detta avsnitt är dokumentation en avgörande faktor för att kunna kvalitetssäkra att 

verksamheten strävar i riktning mot läroplanens mål. Utifrån våra egna erfarenheter har intresse 

väckts för hur förskollärare beskriver och uppfattar pedagogisk dokumentation. I Lpfö98 (2016, 
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s. 12) betonas att barn ska ges delaktighet och inflytande i verksamheten och det är även så vi 

har tolkat begreppet pedagogisk dokumentation för denna studie. Vi förstår det som ett verktyg 

där såväl barn som vuxna ses som lika viktiga för att utveckla och utforma verksamheten.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att analysera hur förskollärare i en mellansvensk kommun uppfattar 

pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Som utgångpunkt har vi använt följande 

frågeställningar: 

- Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk dokumentation är? 

- Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen? 

- På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska aspekterna i arbetet 

med pedagogisk dokumentation? 

 

4. Tidigare forskning 
 

För studien har tidigare forskning av pedagogisk dokumentation i förskolan sökts. För att 

avgränsa tidigare forskning har vi använt oss av svenska sökord, dessa har varit Pedagogisk 

dokumentation och dokumentation förskol*. Avgränsning gjordes dels på grund av 

tidsbegränsningen då vi ansåg att svenskspråkiga resultat underlättade det kommande arbetet. 

Genom att vi i studien ville fokusera på pedagogisk dokumentation i förskolan begränsades 

sökorden till ämnet. Databaser som använts vid sökandet av tidigare forskning har varit 

Summon och Libris.  

 

 

4.1 Pedagogisk dokumentation  
 

Lenz Taguchi (2000, s. 18) beskriver i sin avhandling att utgångspunkten för hennes studie är 

att skapa förståelse för hur ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt med pedagogisk 

dokumentation kan användas för att främja förändringsarbetet i förskolan (2000, s. 20). Intresset 

för det pedagogiska förändringsarbetet handlar om hur förändring går till för den enskilde 

individen såväl som kollektivt, samt vad en förändring är. Lenz Taguchi (2000, s. 29) förklarar 
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att det inte finns någon tidigare forskning gjord gällande observation och dokumentation i den 

svenska förskolan. Däremot betonar hon att det finns en riklig tillgång till litteratur som verktyg. 

Syftet med hennes studie är att förstå förändring som något fortlöpande både i den pedagogiska 

praktiken och i forskningspraktiken. Förändring kan förstås på olika sätt. Holmbergs (2015, s. 

9, 70) studie syftar till att undersöka hur förskollärare i en kommunal och en privat förskola 

arbetar och beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Studien visar bland annat att 

förskolor som befinner sig i början av processen med pedagogisk dokumentation fokuserar mer 

på att ”få upp det på väggarna” än att göra det till ett integrerat arbetssätt som ska generera 

utveckling hos både personal, barn och verksamhet. Pedagogerna ger även uttryck för vikten 

av att ha en samsyn inom arbetslaget för arbetet med pedagogisk dokumentation. På den 

kommunala förskolan uttryckte pedagogerna en osäkerhet i arbetet och en önskan om 

fortbildning för att skapa mer kunskap (2015, s. 68-69). Utifrån tidigare forskning finns olika 

faktorer som kan påverka arbetet med pedagogisk dokumentation. 

 

För att kunna använda verktyget pedagogisk dokumentation i ett förändringsarbete insåg Lenz 

Taguchi (2000, s. 274 – 275) i konfrontationerna med de deltagande förskollärarna vikten av 

att vara flexibel i sitt tänkande. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation kan 

förskollärarna ”lägga praktiken på bordet” för att synliggöra, försöka förstå och skapa ett 

förändrat sätt att se på den egna praktiken. Hon förklarar också att ett kontinuerligt 

förändringsarbete kräver att verksamma pedagoger öppnar upp för olikheter. Hon menar att 

detta kan göras genom att dokumentera den pedagogiska praktiken. Vidare lyfter Lenz Taguchi 

i sitt resultat att förskollärare lärde sig behärska olika verktyg kring förändringsarbetet, men att 

det fanns svårigheter för förskollärarna att reflektera och tänka om sitt eget handlande. I 

Holmbergs studie framgår att pedagoger uppfattar arbetet med pedagogisk dokumentation som 

svårt oavsett kompetens och erfarenhet kring ämnet (2015, s. 9).  I studien framgår bland annat 

att pedagogerna lyfter tiden som en svårighet. Tiden framkommer på den kommunala förskolan 

som sårbar då den schemalagda tiden för dokumentation inte upplevs räcka till samt att 

dokumentationsarbetet blir påverkat vid personalbrist (2015, s. 68). Upplevelsen hos den 

privata förskolan handlar istället om att pedagogisk dokumentation organiseras för att kunna 

användas som ett integrerat arbetssätt. Genom det kontinuerliga arbetet anser pedagogerna i 

den privata förskolan sig inte vara stressade då arbetet ständigt fortlöper (2015, s. 80).  

 

4.2 Etiska aspekter och delaktighet  
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Lindgren och Sparrman (2003, s. 58) skriver i sin artikel att dokumentation är vanligt 

förekommande i den svenska förskolan. De poängterar dock att de etiska aspekterna och barns 

inflytande i dokumentation behöver diskuteras. I artikeln framgår att dokumentationsarbetet i 

förskolan syftar till att främja utveckling hos både pedagoger och barn. Författarna ställer sig 

kritiska till vem som bestämmer dess innehåll och användning. Syftet med artikeln är att belysa 

vikten av etiskt tänkande i dokumentationsarbetet samt vid videofilmning (2003, s. 59). Det 

framgår att barn i och med dokumentation blir betraktade. Såväl barn som vuxna betraktar och 

tolkar dokumentation och genom detta får det barn som synliggörs en underordnad position. I 

artikeln framgår att tidigare forskning visat att barn ger sig själva en underordnad position i 

relation till vuxna. Även Lenz Taguchi (2000, s. 127) belyser relationen vuxen-barn. Hon 

förklarar att vi som människor kvinna-man och vuxen-barn samt andra olikheter positioneras 

och positionerar oss själva utifrån den diskurs som råder (2000, s. 247). Lenz Taguchi (2000, s. 

127) skriver att olika positioneringar ger olika förutsättningar att utöva makt i den pedagogiska 

praktiken. Både Lindgren och Sparrman (2003, s. 62) samt Holmberg (2015, s. 95) förklarar att 

det är de vuxna som bestämmer dokumentationens innehåll. I Holmbergs studie framkommer 

att dokumentationens innehåll styrs efter läroplanens mål och riktlinjer (2015, s. 95). Lindgren 

och Sparrman (2003, s. 62) menar också att de vuxna är de som prioriterar vad som är viktigt 

eller intressant att dokumentera samt att barn som säger nej till att delta i dokumentation kan 

ses som osynligt eller omedgörligt, vilket även det kan ses som olika positioneringar. Utifrån 

tidigare forskning framkommer att makt förekommer i förskolans verksamhet. Detta betonas 

även av Lenz Taguchi (2000, s. 25) som förklarar i sin studie att makt ständigt är närvarande 

och att det inte finns någon idealpraktik helt utan maktproducerande.  

 

I resultatet av Holmbergs studie framgår att det som oftast dokumenteras på båda 

förskoleavdelningarna är tema/projektarbeten (2015, s. 82). Det framgår att i fristående 

aktiviteter och fri lek dokumenteras främst med fokus på: ”Utforskande och barns möten med 

miljö och material, Individuella och kollektiva lärprocesser, Oväntade ”wow-händelser” samt 

Socialt samspel” (2015, s. 83). Det som kan ses i resultatet är att pedagogerna på båda 

förskolorna utgick från barns intressen vid projektarbeten för att göra barn delaktiga (2015, s. 

85) samtidigt som det framgår att pedagoger tar ställning till vad som ska ingå i verksamheten 

utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

 

Holmberg (2015, s. 105, 110) förklarar att dokumentation gjordes av enbart pedagoger men 

också av barn och pedagoger tillsammans samt av barnen själva. Hon lyfter också att pedagoger 
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under hennes vistelse angett att etiska aspekter har varit svåra att förhålla sig till i det 

dokumenterande arbetet. 

 

Lindgren och Sparrman (2003, s. 66) lyfter att barn i lågstadieåldern har mer kommunikativ 

kompetens än förskolebarn vilket gjorde att de mer språkligt uttryckte sitt godkännande eller 

icke godkännande till att delta i dokumentation. I artikeln framgår även att barns rättigheter till 

samtycke vid frågor som berör barnen själva har betonats av FN:s barnkonvention och därmed 

har medvetenheten kring barns rätt till medbestämmande ökat. Artikeln beskriver hur barn 

uttryckt sig kring att bli dokumenterade och då främst videofilmade. Hur pedagoger ska förhålla 

sig till barnens egna ställningstaganden är inget som framställs tydligt i läroplanen eller andra 

styrdokument. Hur kan en tvååring bli införstådd i dokumentationens betydelse och innehåll för 

att ge sitt samtycke? Hur kan vi uppfatta att det lilla förskolebarnet ger sitt samtycke till att 

delta? Hur länge gäller ett sådant samtycke? Sådana frågor är enligt artikeln viktiga att diskutera 

(2003, s. 67). 

 

4.3 Sammanfattning 
 

Med utgångspunkt i tidigare forskning kan arbetet med pedagogisk dokumentation ses som 

komplext. Många faktorer påverkar utformningen av dokumentationsarbetet och därför är det 

viktigt att ha kontinuerliga diskussioner i arbetslaget kring frågor som rör detta. Lenz Taguchi 

(2000) och Holmberg (2015) presenterar pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att 

utveckla verksamheten. Båda skriver fram olika faktorer som kan påverka arbetet, bland annat 

kompetens, samsyn och förståelse för dokumentationsarbetet. Då en av denna studies 

frågeställningar handlar om vilken syn förskollärare har på pedagogisk dokumentation kan den 

tidigare forskningen ställas i relation till studien. I tidigare forskning framkommer etiska 

aspekter och delaktighet som svårigheter i arbetet med dokumentation. Gemensamt för 

studierna är att etiska aspekter är svåra att beakta, framför allt för att pedagoger har en 

överordnad position i jämförelse med barnen i dokumentationsarbetet. Detta kan även påverka 

barns delaktighet. Lindgren och Sparrman (2003) betonar att barns ålder kan påverka både 

etiska aspekter men även barns delaktighet i arbetet.  Hur förskollärare tillgodoser etiska 

aspekter samt hur de uppfattar barns delaktighet i arbetet är också vad studiens andra 

frågeställningar handlar om. Då forskningen synliggör förskollärares uppfattningar av etiska 

aspekter samt faktorer som kan påverka barns delaktighet anser vi att informationen är 
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användbar. Utifrån den tidigare forskningen kan dokumentationsarbetet ses som komplext där 

många faktorer har en betydande roll för arbetets utformning i förskolans verksamhet. 

 

5. Fenomenografi som teoretisk analysmodell 
 

Starrin och Svensson (1994, s. 112) förklarar fenomenografi genom att dela upp ordet i två 

delar. Fenomenon härstammar från grekiskans phalomenon som betyder ”det visar sig”. Andra 

delen, Grafia betyder ”beskriva i ord eller bild”. Dessa två delar sätts samman och bildar ordet 

fenomenografi vilket betyder ”beskriv det som visar sig”. 

 

Utgångspunkten och syftet med denna studie är att analysera hur förskollärare uppfattar 

pedagogisk dokumentation. Kihlström (2007, s. 157, 162). förklarar att fenomenografin som 

forskningsansats syftar till att synliggöra hur människor på olika sätt uppfattar sin omvärld. I 

fenomenografin som analysmetod är syftet att urskilja hur människor uppfattar olika fenomen. 

Att analysera olika uppfattningar är också syftet med denna studie. Vidare förklarar Kihlström 

att olika människor uppfattar fenomen på olika sätt där det inte handlar om rätt eller fel och 

med hjälp av fenomenografin synliggörs variationer av människors tolkningar. 

 

Marton och Booth (2000, s. 159) skriver att variationen av människors uppfattningar av olika 

fenomen i deras omvärld samt kategorisering av svaren är det centrala inom fenomenografin. 

Dessa kategoriseringar är vad som ses som det primära resultatet i en fenomenografisk. 

Kihlström förklarar att de olika perspektiven som kan synliggöras vid kategoriseringar inte 

handlar om att påvisa att något är sant eller falskt. Det perspektiv som vill påvisa en sanning 

kallas ett första ordningens perspektiv. Att istället synliggöra variationen av människors 

uppfattningar (Kihlström 2007, s. 157) kan vi ställa i relation till denna studie som syftar till att 

synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet pedagogisk dokumentation. Därigenom 

är syftet inte att komma fram till en sanning utan att synliggöra olika perspektiv på fenomenet. 

Detta kallas för ett andra ordningens perspektiv (Marton & Booth 2000, s. 157). Författarna 

förklarar att en människas uppfattning inte utgör fenomenet utan ger en bild av fenomenet 

utifrån dennes erfarenheter (2000, s. 162). Intervjun får därigenom en betydande roll för att få 

en uppfattning om människors erfarenheter av ett fenomen och är den vanligaste metoden i en 

fenomenografisk studie (Kihlström 2007, s. 160). 

  



 

9 

 

Syftet med en fenomenografisk studie är att synliggöra och analysera människors varierande 

uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen för att därefter kategorisera svaren enligt de 

eventuella mönster som framgår. Då syftet med denna studie är att analysera hur förskollärare 

upplever och arbetar med pedagogisk dokumentation kan en fenomenografisk ansats 

möjliggöra detta. Genom att kategorisera svaren från förskollärarna kunde vi synliggöra de 

olika uppfattningarna av pedagogisk dokumentation. 

 

6. Metod 
 
I följande avsnitt beskrivs och argumenteras för de metoder som används vid datainsamling för 

studien, urval och studiens tillförlitlighet. Vi redogör även för de forskningsetiska 

överväganden som har beaktats, genomförande samt hur insamlat material har bearbetats. 

 

6.1 Val av metod 
 

Syftet med studien och dess frågeställningar var att analysera förskollärares uppfattningar av 

pedagogisk dokumentation. För att öka möjligheten till ett så brett resultat som möjligt valde vi 

att använda oss av metodtriangulering som innebär att använda flera metoder (Skoog 2013, s. 

225). För vår studie innefattade detta en kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser. 

Skoog (2013, s. 238) förklarar att metodtriangulering har använts i forskning för att besvara 

varierande forskningsfrågor i Sverige såväl som internationellt. Vidare förklarar Skoog (2013, 

s. 230) att det finns olika sätt att se fenomen på. Även Marton och Booth (2000, s. 159) förklarar 

att variationen i människors uppfattningar är det mest centrala inom fenomenografin. Den 

forskningstradition som fenomenografin har är den kvalitativa metoden (Marton & Booth 2000, 

s. 176) vilket vi är medvetna om. Vi har dock valt att även använda oss av en kvantitativ metod, 

enkätundersökning för att få en förförståelse av förskollärarnas uppfattningar inom ämnet (se 

bilaga 2 och 4). Detta gjordes för att utforma givande intervjufrågor (se bilaga 3) i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Skoog (2013, s. 226) betonar att en kvantitativ ansats behandlar en större mängd data. Genom 

att samla in en större mängd data kan resultatet generaliseras och därför vara användbart för 

andra än studiens deltagare. För studiens resultat samlades data in via en enkätundersökning 

som bidrog till att vi fick en första övergripande uppfattning om förskollärares syn på 

pedagogisk dokumentation.   
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Jämfört med en kvantitativ ansats behandlar en kvalitativ metod färre deltagare där syftet är att 

skapa en djupare förståelse för ett fenomen, i detta fall pedagogisk dokumentation (Skoog 2013, 

s. 226). För studien gjorde detta att vi genom intervjuer med öppna frågor kunde synliggöra 

förskollärarnas uppfattningar av pedagogisk dokumentation. 

 

Skoog (2013, s. 226) hänvisar till Johnson som förklarar att metodtriangulering innefattar en 

kombination av olika metoder. Vi valde att använda denna metod för att den kvantitativa 

undersökningen kunde skapa ett underlag för den kvalitativa undersökningen (Skoog 2013, s. 

229). I detta fall fick den besvarade enkäten utgöra grund för intervjufrågorna. Vi valde även 

metodtrianguleringen då den möjliggör en bredare undersökning (Skoog 2013, s. 229).  

 

6.2 Urval 
 

Inför studien valde vi ut tre förskolor med olika upptagningsområden i en liten stad i 

Mellansverige, detta för att öka chanserna att få så stor variation av uppfattningar på de olika 

förskolorna som möjligt. Ett sådant medvetet val av olika upptagningsområden för att få 

variation benämns som strategiskt urval (Trost 2005, s. 117). En förskola låg centralt belägen 

mitt i stadskärnan, en i ett villaområde och en var placerad på landsbygden. Vi valde att fokusera 

på förskollärarna i denna studie då det är dessa som har det övergripande ansvaret för 

dokumentation enligt läroplanen. Vi delade ut enkätundersökningen till 16 förskollärare men 

fick tre bortfall vilket betyder att det var 13 deltagande förskollärare i den kvantitativa studien. 

I den kompletterande kvalitativa studien deltog sex av dessa förskollärare, två slumpmässigt 

utvalda från varje förskola. De förskollärare som hade möjlighet att medverka vid tillfället är 

de som deltog i intervjuerna. 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 
 

Forskning är nödvändigt för utveckling av ny kunskap men det ställs vissa krav på forskningen. 

Forskningskravet innebär att forskningen ska bidra med utveckling av kunskaper och 

förbättring av metoder (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Det finns även individskyddskravet vilket 

innefattar att ingen individ ska komma till skada, kränkas eller ofrivilligt ge insyn i sina 

livsförhållanden. Individskyddskravet kan delas upp i fyra olika huvudkrav att beakta i 

forskningen – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5 - 6). Informationskravet innebär att samtliga 

deltagare ska informeras om undersökningens innehåll, villkor för deltagande samt rätten att 
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avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). För studien innebar detta att deltagarna 

samt förskolechefen informerades om studiens syfte, deltagarnas roll samt rätten att när som 

helst under studiens gång avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att samtliga 

deltagare ska lämna sitt samtycke till medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Deltagandet i 

den kvantitativa studien förklarades som frivilligt och samtycket gavs genom att medverka (se 

bilaga 1). För den kvalitativa studien gav deltagarna sitt samtycke muntligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare beläggs med sekretess 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). För studien innebar detta att insamlad information som kunde 

avslöja identiteter förvarades oåtkomligt för utomstående samt att det preskriberades vid 

studiens slut. Genom att använda fiktiva namn på både personer och förskolor i 

transkriberingarna av intervjuerna skyddades deltagarnas identitet. Enkäterna besvarades 

anonymt. Nyttjandekravet innebär att information om individen endast får nyttjas för 

forskningen (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). För studien innebar det att uppgifter som samlades 

in inte fick användas i andra syften än för studien. 

 

6.4 Genomförande 
 

Inför studien valde vi att först kontakta respektive förskolechef på varje förskola med 

information om studien för att få ett godkännande angående deltagande. Efter godkännande 

besökte vi varje förskola där vi presenterade oss för personalen samt delade ut informationsbrev 

till förskollärarna. Informationsbrevet förklarade studiens syfte och innehåll samt information 

om de deltagandes rättigheter i samband med studien. I samband med detta fick även 

förskollärarna varsitt enkätformulär. De informerades om att deltagandet var anonymt. Varje 

förskola fick en försluten låda där enkätsvaren kunde lämnas. Samtliga deltagare hade därefter 

en vecka på sig att besvara enkäten.  

 

Vid insamlandet av enkäterna informerades deltagarna om de uppföljande intervjuerna som 

skulle ske. Vid genomgången av det insamlade materialet framgick att 13 av 16 förskollärare 

besvarat enkäten. 

 

Utifrån enkätsvaren formulerades intervjufrågor. Därefter kontaktades de slumpmässigt utvalda 

förskollärarna gällande datum och tid. De överenskomna tiderna anpassades efter 

förskollärarnas schema, då vi inte ville störa deras verksamhet mer än nödvändigt. Inför 

intervjuerna beaktade vi olika aspekter. Steinberg (2008, s. 94-97) lyfter exempel på icke 
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verbala aspekter som är viktiga att tänka på inför ett samtal, exempelvis placering mellan de 

båda parterna då detta kan påverka hur makt positioneras. Utifrån detta valde vi att dela upp 

intervjuerna på två intervjuer per student. Detta dels för att effektivisera arbetet men också för 

att undvika att inta en maktposition mot deltagaren jämfört med om vi skulle varit tre intervjuare 

mot en informant.  

 

Vi informerade förskollärarna innan intervjutillfället om att samtalen skulle spelas in. Vid 

intervjutillfället fick förskollärarna lämna ett muntligt samtycke till sitt deltagande. Intervjuerna 

tog mellan sju och tjugo minuter vardera och spelades in för att vi skulle kunna återgå och 

analysera svaren. Genom att spela in samtalet kunde vi som Kvale och Brinkmann (2014, s. 

218) förklarar, fokusera på innehållet i intervjun och samtalets gång.  

 

6.4.1 Utformning av enkät och intervjufrågor 
 

Vi valde att utforma en enkätundersökning med frågor om pedagogisk dokumentation för att 

skapa oss en förförståelse av förskollärares uppfattningar av ämnet. Björkdahl Ordell (2007, s. 

85) förklarar att enkäter ger förutsättningar för deltagarna att ge anonyma svar vilket kan bidra 

till att deltagarna ger mer uppriktiga svar då enkäten kan ge större känsla av att vara anonym 

än vid en intervju. 

 

Enkäten utformades för att vi skulle skapa oss en bild av förskollärares uppfattningar om 

pedagogisk dokumentation för att vi sedan skulle kunna utforma intervjufrågor utifrån 

enkätundersökningens resultat. Vid utformningen av frågorna i enkäten formulerades slutna 

frågor. För att inte begränsa deltagarna fanns flera svarsalternativ samtidigt som det fanns 

möjlighet att utveckla svaren. Hjalmarsson (2014, s. 159) förklarar att slutna frågor ger 

förutsättningar där förskollärarna kan svara det som bäst överensstämmer med den egna 

uppfattningen. Vidare förklarar hon också att en enkät med slutna frågor lättare kan 

sammanställas i ett resultat. 

 

Metoden var fördelaktig i vår studie då vi som vi redan nämnt använde enkäten som grund för 

de uppföljande intervjuerna. De uppföljande intervjuerna innefattade tre öppna frågor (se bilaga 

3). Dessa ansåg vi kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. För att möjliggöra att den 

intervjuade inte begränsas av frågans formulering krävs det att öppna frågor ställs. Med öppna 

frågor menas att den intervjuade ombes att beskriva sina erfarenheter kring ett fenomen 
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(Löfgren 2014, s. 149). Exempelvis: På vilket sätt och i vilken utsträckning görs barn delaktiga 

i arbetet med pedagogisk dokumentation? Denna formulering öppnar upp för att den intervjuade 

får ge sin beskrivning av fenomenet utan att färgas av andras åsikter. Ett annat exempel som 

visar en sluten fråga kan formuleras enligt följande: Är barnen delaktiga i arbetet med 

pedagogisk dokumentation? Denna typ av fråga begränsar svaret genom att den intervjuade kan 

besvara frågan med ja eller nej.  För denna studie har intervjufrågorna formulerats enligt det 

första exemplet med öppna frågor. Förskollärarna fick möjlighet att beskriva sina uppfattningar 

och erfarenheter av pedagogisk dokumentation. Kihlström förklarar att öppna frågor underlättar 

för intervjuaren att ställa följdfrågor (2007, s. 53). Vi hade förberett följdfrågor att använda vid 

de fall de behövdes, för att leda samtalet vidare.  

 

6.5 Materialbearbetning och analysmetod 
 

Efter insamlandet av enkäter sammanställdes dessa i diagram för att tydligt se resultaten (se 

bilaga 4). Vi valde att göra ett diagram per fråga där resultatet från samtliga förskolor 

synliggjordes. För att på ett tydligt sätt kunna läsa av resultaten överförde vi det i siffervärden 

och presenterade dessa genom stapeldiagram. Björndahl Ordell (2007, s. 93) lyfter vikten av att 

ha syftet i åtanke då syftet med enkäten är att besvara studiens frågeställningar. I bearbetningen 

av enkätundersökningen hade vi syfte och frågeställningar i åtanke för att kunna urskilja 

faktorer som väckt vårt intresse i relation till studiens syfte. 

 

De sex inspelade intervjuerna transkriberades samma dag av den som utförde dem. Vid 

transkriberingarna gavs personer samt förskolor fingerade namn, detta för att vi ansåg att 

läsningen skulle underlättas, men är inget som påverkar studiens resultat. Vid transkriberingen 

valde vi att återge intervjun ordagrant. Vi valde dock att ta bort vissa utfyllnadsord exempelvis: 

Hm, mmm samt pauser och skratt etcetera då dessa inte var relevanta för vårt resultat.  Val som 

dessa menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 221) är viktiga att beakta vid en bearbetning av en 

kvalitativ intervju. Ytterligare material som valdes bort inför transkriberingen var delar som 

den intervjuade bad oss att ta bort av olika skäl. Det kunde handla om privata angelägenheter i 

relation till våra frågor men som den intervjuade inte ville skulle publiceras. Dagen efter 

transkriberingen delgav vi varandra det insamlade materialet. Trost (2005, s. 129-133) skriver 

att ett analysarbete kan ske på fler än ett sätt, exempelvis genom att söka efter mönster i svaren. 

Detta kan ställas i relation till den fenomenografiska analysmetoden som studien utgår ifrån. Vi 

har utifrån studiens frågeställningar sökt efter en variation i intervjusvaren för att kunna 

kategorisera dessa i förhållande till studiens syfte. 
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Den fenomenografiska analysen utgår från att söka variationer i svaren. Dessa variationer är 

vad som bildar beskrivningskategorier (Marton och Booth 2000, s. 177). Kihlström förklarar 

att kategorierna utformas genom de intervjuades uttryck, vilket i denna studie handlade om hur 

förskollärarna gav uttryck för sina uppfattningar (2007, s. 162). Marton och Booth (2000, s. 

177) förklarar att beskrivningskategorierna bildar utfallsrum vilket är studiens resultat.  Då 

syftet med denna studie var att analysera hur förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation 

utgjorde studiens frågeställningar resultatets utfallsrum. De beskrivningskategorier som 

utfallsrummen består av bildades av hur förskollärarna gav uttryck för sina uppfattningar om 

pedagogisk dokumentation.  

 

Resultatet för denna studie grundas på intervju som metod för att få ta del av förskollärares 

erfarenheter och uppfattningar av fenomenet pedagogisk dokumentation. Intervjun för 

datainsamling i en fenomenografisk studie innefattar att den intervjuade ska ges möjlighet att 

ge sin uppfattning om fenomenet för att intervjuaren ska kunna analysera och kategorisera 

svaret (Kihlström 107, s. 161). Den fenomenografiska analysmetoden i relation till vår studie 

innefattar alltså att urskilja variationen av förskollärarnas uppfattningar av fenomenet 

pedagogisk dokumentation samt att se mönster i svaren för att kunna kategorisera dessa. Genom 

att analysera svaren upprepade gånger sökte vi efter eventuella likheter och/eller skillnader för 

kategorisering. 

 

6.6 Tillförlitlighet  
 

Forskningsprocessen har tydligt förklarats för att öka studiens tillförlitlighet. Studiens 

huvudsakliga resultat utgår från den kvalitativa studien, i detta fall genom kvalitativa intervjuer. 

Kihlström (2007, s. 231) förklarar att för att göra en kvalitativ studie tillförlitlig måste 

forskningsprocessen förklaras tydligt.  Inledningsvis presenteras studiens utgångspunkter, syfte 

och frågeställningar. Vidare presenteras relevanta teoretiska utgångspunkter samt tidigare 

forskning. Intervjuerna spelades in, vilket Kihlström (2007, s. 232) förklarar kan förbättra 

tillförlitligheten genom att man med säkerhet får med allt som sagts under intervjun.  

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 296) förklarar att giltighet handlar om hur väl en metod 

undersöker det som ska undersökas. För att öka studiens giltighet har metodtriangulering 

använts som metod där samtliga deltagare svarat på en enkätundersökning. Utifrån enkäten 

valdes slumpmässigt sex deltagare ut för en uppföljande intervju. Kihlström (2007, s. 231) 
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betonar att genom att använda metodtriangulering ökar studiens giltighet. Enkäten gav oss 

information som vi kunde använda i våra intervjufrågor. Kombinationen av metoderna har 

skapat förutsättning att besvara studiens frågeställningar. Vidare förklarar Kihlström att 

giltigheten ökar om en vetenskapligt skolad person granskar exempelvis intervjufrågor och 

enkätkonstruktion. Därför har vi kontinuerligt haft en nära kontakt med vår handledare som 

kunnat ge konstruktiv kritik för att säkerställa att innehållet kan ställas i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Genom att tiden för studien har varit begränsad har även studiens omfång gällande 

datainsamlingen begränsats. På grund av detta användes metodtriangulering för att möjliggöra 

mer kunskap jämfört mot om vi använt oss av endast en metod. Syftet med denna studie var att 

analysera hur förskollärare i en mellansvensk kommun uppfattar pedagogisk dokumentation i 

förskolans verksamhet. Då tidsramen begränsade antalet deltagare valde vi att enbart fokusera 

på förskollärare och rikta in oss på olika upptagningsområden för att möjliggöra en varierad 

spridning av förskollärares uppfattningar. Med upptagningsområde menas för studien 

förskolornas placering. I detta fall fokuseras en förskola som låg centralt belägen mitt i 

stadskärnan, en i ett villaområde och en placerad på landsbygden. Kihlström (2007, s. 161) 

hänvisar till Larsson som förklarar att genom att medvetet välja spridning av deltagandegrupper 

kan så många olika uppfattningar som möjligt synliggöras i en studie. Detta har vi beaktat 

genom de olika upptagningsområdena. Genom de aspekter vi beskrivit och beaktat anser vi att 

studiens tillförlitlighet är god. 

 

7. Resultat och analysredovisning 
 

I följande avsnitt presenteras de utfallsrum och beskrivningskategorier som utgör studiens 

resultat och analys. De utfallsrum som presenteras är studiens frågeställningar och 

beskrivningskategorierna utgör förskollärarnas uppfattningar. Enkätundersökningens resultat 

är mestadels redovisade i bilaga 4.  

 

Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk dokumentation är?  

Beskrivningskategorier: För föräldrar, För barn, För förskollärare och verksamheten, 

Tidsaspekten i pedagogisk dokumentation. 

Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen? 
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Beskrivningskategorier: Delaktighet utifrån barns intressen, Faktorer som påverkar barns 

delaktighet, Erfarenheter av barns delaktighet. 

På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska aspekterna i arbetet med 

pedagogisk dokumentation?  

Beskrivningskategorier: Bilder i dokumentation, Barns godkännande, Begreppsuppfattning. 

 

7.1 Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk dokumentation är? 
 

7.1.1 För föräldrar 
 

Förskollärarna pratar om att synliggöra verksamheten på olika vis. Liv och Mia diskuterar 

pedagogisk dokumentation som ett sätt att synliggöra verksamheten för föräldrar via lär -

plattformen Unikum (digitalt dokumentationsverktyg). Att använda dokumentationsarbetet 

som verktyg för att synliggöra verksamheten för föräldrar och göra dem delaktiga framkommer 

ur flera av förskollärarnas intervjusvar av vad pedagogisk dokumentation är. 

 

Jag kan ju använda den som ett instrument för att förmedla till föräldrar om vad vi gör. 

(Mia) 

 

Jag använder ju pedagogisk dokumentation, vi dokumenterar ju i unikum.  

Jag tycker att det fungerar ganska bra ändå, å det är ju för att man ska kunna… den mesta 

dokumentationen gör ju vi för att föräldrarna ska kunna se, så tänker jag i alla fall när vi 

gör det i unikum och publicerar det. (Liv) 

En uppfattning som framkommer i flera av förskollärarnas svar är att pedagogisk 

dokumentation används som underlag för utvecklingssamtal. Annika betonar bland annat 

dokumentation är ett hjälpmedel i samtalen med föräldrar.  

 

Så ska man ju ha utvecklingssamtal i samtalsmodellen […] (Ellen) (Samtalsmodellen ingår 

i Unikum. ) 

 

7.1.2 För barn 
 

I svaren lyfts pedagogisk dokumentation i syfte att synliggöra barns lärande för barnen. Mia 

förklarar till exempel att hon tittar på dokumentation tillsammans med barnen för att de ska se 

vad de gjort. Denna uppfattning av pedagogisk dokumentation, att den görs för barnen delas 

av flera förskollärare. 
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Och jag känner nog att pedagogisk dokumentation för mig är i första hand till för att visa 

barnens lärande. Det är det första jag tänker på. Att dom ska få syn på sitt eget lärande. 

(Annika) 

 

Viveka pratar om pärmar för barnens skull i arbetet med pedagogisk dokumentation. Hon 

förklarar att barnen kan titta i sina pärmar och få syn på sitt eget lärande. Hon förklarar även att 

barnen kan använda pärmarna till sina egna reflektioner.  

 

Ja pedagogisk dokumentation det ser ju jag som dels för oss pedagoger att se barnens 

lärande och vart dom befinner sig just nu. Och även för barnen att se deras utveckling, sitt 

lärande. Dom kanske kommer till mig och - det här kunde jag inte då men titta nu, i pärmen 

eller så. Titta nu kan jag det här – såhär ritade jag då, det här kan jag nu. Och även att 

barnen kan sitta och prata och det blir diskussion runt deras lärande också. (Viveka) 

 

Lena beskriver pedagogisk dokumentation som en process där barn är involverade med 

utgångspunkt i barns intressen. 

Ja jag tänker som att det är ett skeende, kanske i barngruppen någonting som man ser. Man 

kanske ser ett intresse eller man har varit med och initierat ett tema eller någonting sånt. 

(Lena) 

 

7.1.3 För förskolläraren och verksamheten 
 

Att uppfattningar om pedagogisk dokumentation är till för förskolläraren och verksamheten 

framgår i svaren. Annika förklarar att hennes uppfattning av pedagogisk dokumentation bland 

annat handlar om att det är ett förhållningssätt och ett hjälpmedel för förskolläraren. Liv sätter 

ord på sin uppfattning av hur pedagogisk dokumentation kan ses som ett hjälpmedel. 

 

Samtidigt ska det ju vara någonting för oss att gå vidare på, det är väl det som egentligen 

är meningen, att man ska kunna använda det och gå vidare, och se vad som är rätt och fel 

och så. Men det mesta jag känner nu är att det blir ju att man dokumenterar för att visa mer 

vad vi har gjort och vad dom, ja försöker få in vad de lärt sig under tiden och sådär. För sin 

egen del så lär man ju tänka på vad man gjort fel och rätt och gå vidare med det då. (Liv) 
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Lenas uppfattning är att dokumentationsarbetet kan tas till diskussion i arbetslaget för att se vad 

som hänt och hur de kan arbeta vidare. Samtidigt förklarar Lena att det är svårt att involvera 

arbetslaget om det inte finns någon samsyn eller om arbetslaget har olika kompetens inom 

ämnet.  

 

Det kan vara enkelt att säga ”ja men titta vi har gjort pedagogisk dokumentation”. Ja just 

det men vad är det, vet vi egentligen vad det är? Hur mycket har vi diskuterat det i 

arbetslaget, egentligen? Det kan jag tänka är nackdelar då förstås. (Lena) 

 

Det är lite som jag var inne på förut, att vi inte är så sampratade i vad det är egentligen. 

Utan det har blivit ett modeord, eller det är liksom inne med pedagogisk dokumentation 

och det låter så fint och sådär. Men att vi inte har diskuterat så mycket om det. (Lena) 

 

Lena förklarar att hon har gått en kurs inom pedagogisk dokumentation och beskriver att olika 

kompetens kan påverka arbetet. Att samsynen är viktigt förklaras även av Annika som menar 

att det är problematiskt att det inte finns konkreta riktlinjer för hur arbetet ska utformas.  

 

Det har inte blivit helt implementerat om vi säger så. Det står i läroplanen att vi ska göra 

det och men det är ju fortfarande mycket tolkningsfrihet i det. Och uppifrån så sägs det att 

vi ska men det finns liksom inga riktlinjer för vilka som ska, ska alla göra det och hur ska 

vi göra det. Det är väldigt stor variation där. Det tycker jag är lite problematiskt. (Annika) 

 

Uppfattningen av vad pedagogisk dokumentation innebär ser olika ut. I Mias förklaring 

framkommer en viss tveksamhet till begreppets innebörd då hon betonar att hon inte riktigt vet 

hur hon ska sätta ord på vad pedagogisk dokumentation är. 

 

Jag har så svårt att sätta ord på. Men om jag gör en dokumentation så kan jag ju gå tillbaka 

med barnen och använda dokumentationen för att titta: Vad var det vi gjorde och vad ser 

dom? (Mia) 

 

Mia förklarar att uppföljningsarbetet är problematiskt då hon finner det svårt att veta hur hon 

ska gå tillväga för att sluta cirkeln. 

 

Men det gäller att hitta sättet att sluta cirkeln. För det är ju egentligen inte färdigt förrän du 

har använt det i en utvärdering heller för att sett hela kedjan. Så det är väl nackdelen att 
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hitta rutinen för att göra det. För många gånger kanske vi tänker och pratar om det men vi 

får inte ner det. I en utvärdering eller så, utan det blir ju muntligt. Så vi gör det men göra 

det muntligt. Det är ju det som är svårt att få till. (Mia) 

 

En central uppfattning vad gäller pedagogisk dokumentation är de förutsättningar som arbetet 

ger för att kunna gå tillbaka och titta på vad som har gjorts i såväl arbetslaget som med barnen. 

Mia ger exempel på sin uppfattning av den pedagogiska dokumentationens 

användningsområde. 

 

Och sen kan jag ju använda den i min planering. Hur går jag vidare och vad såg vi och vad 

behöver vi tänka på nästa gång. […] För att få syn på vårt arbete och barns utveckling och 

eventuella brister från oss som vi behöver tänka på. (Mia) 

 

Det framgår i förskollärarnas svar att tekniken ses som problematiskt i dokumentationsarbetet. 

Viveka förklarar att hon känner en begränsning i att behärska tekniken vilket försvårar hennes 

arbete i till exempel Unikum. Annika förklarar att kollegor som hon mött har upplevt en rädsla 

för att använda teknik. 

 

Liv betonar att hon inte kan se någon nackdel med pedagogisk dokumentation. Samtidigt lyfter 

Viveka vad hon anser är en fördel med arbetet. Hon känner sig trygg i sin roll som förskollärare 

då hon genom den pedagogiska dokumentationen kan se att hon förhåller sitt arbete till 

förskolans läroplan. Fördelar med arbetssättet betonas även av Lena och Annika som ger uttryck 

för deras upplevelse, att pedagogisk dokumentation är roligt och fördelaktigt på så vis att det 

involverar barnen.  

 

7.1.4 Tidsaspekten i pedagogisk dokumentation  
 

I analysen av enkätundersökningen framgår att tidsaspekten är den vanligast förekommande 

svårigheten i arbetet med pedagogisk dokumentation vilket kan ses i diagrammet (se bilaga 4, 

fråga 6). Även i intervjuerna framkom tidsaspekten som en gemensam samtalspunkt. 

 

Det är ju just det här med att det tar en sån otrolig tid, man önska ju på nåt vis att det ska 

va enkelt. Med att ta några bilder, skriva en enkel text och så tjupp så är det färdigt. Men 

det är ju inte, oftast när man gör någonting så är det ju inte med ett barn man gör det utan 
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man gör det ju med tio barn kanske. Och då ska man göra det gånger tio, och det tar tid, 

även om man kopierar viss text och så. (Ellen) 

 

Utifrån Ellens förklaring framgår att hon önskar ett enkelt sätt att arbeta med pedagogisk 

dokumentation då hon i dagsläget anser att det tar en otrolig tid. Detta på grund av att den 

pedagogiska dokumentationen omfattar hela barngruppen. Att det tar tid framgår även i 

intervjun med Viveka som säger att:  

 

Nackdelen, nu ska jag vara ärlig. Det tar tid och tiden finns inte alltid. (Viveka) 

 

Det är tiden. Stora barngrupper och som det ser ut nu när man inte är ordinarie personal 

kan det vara svårt att veta och kunna gå ifrån och göra pedagogisk dokumentation och sen 

är det ju det här med tiden och planeringstid. (Viveka) 

 

Viveka betonar att arbetet med pedagogisk dokumentation tar tid och det är svårt att finna 

utrymme för denna tid. Hon pratar om hur barngruppens storlek och personalbrist kan påverka 

planeringstiden vilket i sin tur kan göra att arbetet med den pedagogiska dokumentationen blir 

lidande.  

 

Dilemmat med att både vara delaktig i barngruppen och samtidigt finna tid för 

dokumentationsarbetet lyfts i förskollärarnas uppfattningar.  

 

Kanske sitta med ett barn och få göra den, det tar ju lite tid. Och då känner man hela tiden 

att man står med andra benet och behövs i resterande barngruppen kanske. Och på 

planeringstiden då är det så mycket vi ska hinna. (Mia) 

 

Annika och Liv förklarar att tiden inte ska ses som ett hinder utan snarare en prioriteringsfråga. 

Tiden kan utifrån detta ses som en organisatorisk fråga där det handlar om att planera 

verksamheten så att tid finns för pedagogisk dokumentation. Lena betonar att det är lätt att 

skylla på tiden när det egentligen handlar om att arbetslaget inte har en samsyn gällande 

dokumentationsarbetet.  

 

Ja det kan det vara också men ibland så tror jag att vi har lätt att skylla mycket på 

tidsaspekten när det ibland kan handla om att vi inte vet riktigt vad det är vi håller på med 

och att vi kanske inte diskuterar det när vi sitter i arbetslaget och har möjlighet. (Lena) 
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Utifrån det Lena säger framgår att det är lätt att påstå att tiden är en faktor för uteblivet 

dokumentationsarbete. Hon menar att det är lätt att skylla på tiden när det i själva verket skulle 

kunna handla om brist på kompetens inom området.  Även Annika och Liv betonar att tid inte 

är något som förskollärare kan skylla på utan det handlar mer om hur de prioriterar. 

 

Och tiden är en aspekt också, absolut men vi får inte hålla på att skylla på det utan då måste 

man använda tiden till rätt saker. (Annika) 

 

Men om man då försöker att lägga in lite efter varje så blir det, nää jag upplever inte att det 

är väldigt problematiskt med tiden faktiskt. Det har fungerat ganska bra tycker jag i alla 

fall. (Liv) 

 

Annika betonar att tiden begränsar arbetet med pedagogisk dokumentation innan man lärt sig 

hantera det. 

 

Och det tar ju ganska mycket tid, speciellt i början innan man kanske har lärt sig 

tekniken. (Annika) 

 

 

7.2 Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen? 
 

7.2.1 Delaktighet utifrån barns intressen 
 

Uppfattningen att barn görs delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att aktiviteter 

eller teman planeras utifrån deras intressen framgår i intervjuerna. 

 
Och sen att vi då kopplar ihop deras intressen – Daidalos, med det kompistemat som vi 

hade och som vi hade initierat. Att det blev som en helhet, då känner jag att barnen har varit 

med. Och att man ser att dom har haft intresse av det långt efter sen också. Det här har 

fortsatt och är pågående. Så att dom görs delaktiga ibland. (Lena) 

 

Det kan ju vara tänker jag när man ser något intresse hos barnen om jag tänker tema 

tillexempel, ja Daidalos tänker jag nu då som vi har jobbat med. Då ser man att där finns 

det ett intresse och då sitter vi och pratar om det och sen så pratar vi med barnen om att ja 

men hur är det och hur gör man då, Daidalos, kan vi titta på ett avsnitt tillsammans och ska 
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vi göra någonting mer av det och ja. Många barn är entusiastiska. Och sen så fortsätter man 

att spinna vidare på det. (Lena) 

 

7.2.2 Faktorer som påverkar barns delaktighet 
 

I sammanställningen av enkätundersökningen framgår att det mest framträdande är att barn 

ibland görs delaktiga i dokumentationsarbetet (se bilaga 4, fråga 5). I de kompletterande 

kommentarerna som vi fann i den anonyma enkäten framgår att barns ålder påverkar deras 

delaktighet i arbetet.  

 

Är på småbarnsavdelning nu men tycker att det blir oftare när det handlar om äldre barn. 

Oftare med äldre barn. 

 

Att barnens ålder påverkar deras delaktighet framgår i flera intervjuer. 

 

På vår avdelning sker det inte jätte mycket, det är för att dom har varit så pass små så dom 

kan ju inte beskriva så mycket. Ju äldre dom blir desto mer kan man ju fråga dom kring 

bilderna och vad dom har gjort, men hittills på vår avdelning har det inte varit jättemycket 

delaktiga tyvärr. Man frågar men man får inte så.. dom pratar ju ganska bra allihopa men 

dom har i varje fall svårt och man får ju lite konstiga svar. (Liv) 

 

Jag har försökt använda att dom har fått tagit bilder och ibland att dom har. När jag började 

hade jag större. Den gruppen vi hade då, då kunde jag göra dom mer delaktiga. Sen har det 

bara liksom fallit. För det har varit svårare med det här barnen som inte har språket och få 

den här att dom är med och göra hela dokumentationen. För dom kan ju egentligen men 

när dom inte har språket och inte förståelse så har det varit ganska svårt. (Mia) 

 

I citaten ovan framgår språket som en faktor som kan påverka arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Detta betonas även av Viveka som förklarar att barn kan göras delaktiga genom 

sitt kroppsspråk. Det är inte bara det verbala språket som ska tillgodoses.  

 

7.2.3 Erfarenheter av barns delaktighet 
 

I svaren framgår olika uppfattningar av hur barn kan göras delaktiga i det pedagogiska 

dokumentationsarbetet. En uppfattning som framkommer är att barn görs delaktiga genom att 

de har tillgång till sina egna dokumentationspärmar. 
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Ja, dom är ju ganska små. Men vi har ju valt att ha pärmarna kvar. Så jag tycker att det som 

man gör att dom blir delaktiga, det är ju att man tar fram de där pärmarna. (Annika) 

 

Pärmarna uppfattas möjliggöra barns egna reflektioner över dokumentationerna. 

 

Och sen tar jag tillbaka dokumentationen till barnen och pratar om det, jag får feedback 

från barnen vad deras lärande är. Plus att jag sätter in det i pärmen och då kan man ju höra 

då också att barnen sitter och pratar. (Viveka) 

 

Men däremot har jag använt den med barnen, att jag plockar fram den och så tittar vi på, 

vad gjorde vi förra gången. Så, att dom får berätta. Och så lika så, i pärmarna, […] (Mia) 

 

Mia förklarar också att när det kommer till pärmarna får barnen vara med och bestämma mer 

än om dokumentationen hanteras på annat vis. 

 

Så pärmen får dom ju styra mer av vad dom vill att det ska sitta där och inte. (Mia) 

 

Uppfattningar från förskollärare är att barn kan göras delaktiga via användandet av bilder. 

 

När jag var på Backen (en annan förskola) då var det mer att barnen fick själva vara med 

och göra dokumentationen. Att dom fick ta korten och sen tillsammans satt vi ner och sen 

berättade dom för mig vad de ville skriva till bilderna och så fick dom hjälpa till och sen 

gjorde vi en dokumentation tillsammans. Det har jag faktiskt inte gjort nånting här. (Mia) 

 

Intentioner finns hos förskollärarna att göra barn mer delaktiga. 

 

Men ambitionen är ju att barnen ska vara ännu mer delaktiga för de kan ju ta bilden, dom 

kan ju berätta. Dom kan ju själva dra och lägga ut dem som de vill om du använde 

PicCollage (en app för bildkollage). Och sen kan ju de berätta för mig så kan ju jag skriva 

och så kan vi ju trycka ut det och så. Eller lägga in i Unikum. Så dom kan ju vara väldigt 

delaktiga. (Mia) 

 

Men så, för barnets skulle och det dom ska vara delaktiga i då är det ju bara bilder som är 

relevant, dom kan ju inte läsa så att.. För deras del är ju bilderna den stora grejen. Och där 

gör man ju ett val också, vilka bilder man använder. Så det är ju liksom en form av 
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pedagogisk tanke man har ändå, att den här bilden tycker jag återspeglar vad som händer 

och vilken utveckling som sker. (Ellen) 

 

Förskollärarna ger uttryck för att pedagogisk dokumentation är ett roligt arbetssätt som ger 

förutsättningar att involvera barnen. 

 

För man fick med sig barnen på ett annat sätt och varje gång som man dokumenterade 

nånting med bilder och hade barnen med i det så, alla de här aha-upplevelserna, det är så 

roligt att jobba med det. (Annika) 

 

Bara att jag tycker det är roligt med pedagogisk dokumentation och kunna få syn lite på 

lärande och intressen. (Lena)  

 

Och fördelar det är ju ett annat sätt att tänka och att få med barnen […] (Lena) 

 

7.3 På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska 
aspekterna i arbetet med pedagogisk dokumentation?  
 

7.3.1 Bilder i dokumentation  
 

I intervjuerna framkommer att valet av bilder är viktigt i dokumentationsarbetet. Både Ellen 

och Annika framhäver vikten av lyfta ”rätt” bilder samt bilder som inte är utelämnande för 

barnet.  

 

Bilder, det liksom är, en bild säger mer än tusen ord säger man, men vår uppgift är ju att ta 

rätta bilder i sådant fall. (Ellen) 

 

Man tar ju inte några bilder där kanske där dom blir väldigt utlämnade. ( Annika) 

 

Liv förklarar att vårdnadshavarna har skrivit på ett avtal gällande användandet av bilder i 

dokumentation. Hon menar dock att spridningen av bilder trots detta är svår att påverka.  

 

Men samtidigt så har dom ju, man kan ju blurra över ansikten och så där. Det är ju sagt att 

dom får ju absolut inte använda det till något annat eller för egen del, man får ju inte 

publicera dom vidare men sen, sånt där kan man ju inte styra riktigt heller. (Liv) 
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Det framkommer att förskollärarna uppfattar ett ansvar i att de ska välja ”rätt” bilder för 

dokumentationerna. 

 

Man tar ju inte, man dokumenterar ju ingenting som kan va och speciellt inte sätter upp på 

väggen någonting som kan va till, liksom pinsamt för barnet eller utpekande eller så. Och 

det är ju inte så att vi gör det ens när det bara är avsett för barnet och dennes föräldrar, då 

gör man ju inte heller det. (Ellen) 

 

Men, jag tycker att man i alla fall försöker tänka till. Man tar ju inte några bilder där kanske 

där dom blir väldigt utlämnade. Ska jag ta en bild på ett blöjbyte så kanske jag inte tar där 

dom inte har nån blöja på sig och såna saker. (Annika) 

 

7.3.2 Barns godkännande 
 

Lena lyfter vikten av att acceptera barns nej men då i syfte att stötta barns känslor. Hon ger 

exempel på ett tillfälle då ett barn inte ville delta i en aktivitet då barnet kände att det var läskigt. 

Lena inväntade sedan barnets egna beslut om att delta vid fotograferandet efter aktiviteten. 

Lenas uppfattning är att de etiska aspekterna tillgodosågs genom att hon inte tvingade barnet 

att delta utan accepterade barnets känslor. 

 

Uppfattningar om barns samtycke till användandet av dokumentation framkommer i flera 

intervjuer. 

 

Ja men en sak är ju att om jag gör en dokumentation på nånting som ett barn har gjort så 

innan jag sätter in det i pärmen, speciellt, så frågar jag ju: Ska vi sätta det i din pärm? Och 

säger dom nej så får man ju respektera det. (Mia) 

 

Det här barnet säger nej, för det här barnet var precis inne i en lek eller intresset fanns inte, 

jag uppfattade som att det var en lek och det barnet hade annat att tänka på. Han sa nej och 

då, ja då är det så. (Viveka) 

 

Viveka pratar om samtycke till en redan gjord dokumentation då hon ber barnet att ge 

kommentarer till redan tagna bilder. Att tillgodose barns ord och tankar i dokumentation lyfts 

även av Annika som förklarar vikten av att använda barnens ord istället för de vuxnas i 
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dokumentationsarbetet: ”Det finns ju liksom inget utrymme för att det ska bli fel.”. Hon menar 

alltså att det är barnens egna ord som är av betydelse. 

 

7.3.3 Begreppsuppfattning 
 

I intervjuerna syns en viss tveksamhet i förskollärarnas uppfattningar av vad etiska aspekter 

innebär. 

 

Etiska aspekter, då tänker jag såhär att… Ja hur tänker jag… (Viveka) 

 

Vad menar du med dom etiska aspekterna? (Mia) 

 

Ja hur då, du tänker på det här med publicering och så. (Liv) 

 

Det framgår att förskollärarna har svårt att sätta ord på vad etiska aspekter innebär då de inte 

direkt kan ge ett svar. De behöver fundera på innebörden av begreppet för att kunna uttrycka 

sig om det. 

 

7.4 Sammanfattning 
 

Utifrån studiens resultat framgår att förskollärares uppfattningar av pedagogisk dokumentation 

varierar. Pedagogisk dokumentation ses utifrån studien som ett hjälpmedel för att synliggöra 

verksamheten för såväl barn, föräldrar och arbetslaget. Det framgår en vilja och intentioner att 

arbeta med pedagogisk dokumentation men även en osäkerhet i hur arbetet kan utformas. 

Förskollärarna ger uttryck för olika faktorer som påverkar dokumentationsarbetet, bland annat 

tidsaspekten där både bristen på tid och prioriteringar av tid lyfts. Det framgår även en önskan 

om samsyn i arbetslaget för att skapa förutsättningar för de intentioner som finns.  

Förskollärarna uppfattar att barnen till viss del görs delaktiga i reflektionsarbetet men inte inför 

att dokumentation ska göras. Förskollärarna beskriver att barnen görs delaktiga i arbetet med 

pedagogisk dokumentation genom att förskollärarna sätter in dokumentation i barnens pärmar.  

Resultatet visar även att barn görs delaktiga genom att aktiviteter utformas efter barnens 

intressen samt genom arbetet med bilder för barns skull. Samtidigt visar resultatanalysen att 

förskollärarna utgår från vad de anser är värt och viktigt att dokumentera. Vad gäller etiska 

aspekter beskriver förskollärarna en osäkerhet i begreppets innebörd samtidigt som de beskriver 

att de faktiskt tillgodoser etiska aspekter i dokumentationsarbetet. Detta gör förskollärarnas 
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resonemang tvetydiga. Det framgår även att förskollärarna har en maktposition i relation till 

barnen vilket i sin tur ger barnen en underordnad position. Samtidigt framgår det att 

förskollärarna till viss del ger barn makten och accepterar barnens val att delta eller inte i 

dokumentationsarbetet. 

 

8. Diskussion 
 

I detta avsnitt förs en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. 

 

8.1  Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att analysera hur förskollärare i en mellansvensk kommun uppfattar 

pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Resultatdiskussionen utgår liksom 

resultatet från studiens tre frågeställningar: Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk 

dokumentation är? Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen? På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska 

aspekterna i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

8.1.1 Vilken syn har förskollärare på vad pedagogisk dokumentation är? 
 

I resultatet presenteras de deltagande förskollärarnas olika uppfattningar om pedagogisk 

dokumentation. En gemensam aspekt som framkommer i flera intervjuer är förskollärarnas 

uppfattning om att dokumentationen görs för barns skull. Det som skiljer sig i svaren är dock 

hur förskollärarna väljer att rikta dokumentationerna. Annika, Viveka, och Mia menar att 

dokumentationsarbetet syftar till att synliggöra barns lärande för barnen själva vilket även lyfts 

av Lenz Taguchi som förklarar att detta är grundtanken med pedagogisk dokumentation (1997, 

s. 7). Reggio Emilia filosofin syftar till att göra barn delaktiga i sitt eget lärande (Reggio Emilia 

Institutet 2015). Denna uppfattning om arbetssättet ses i Lenas svar där hon förklarar att 

pedagogisk dokumentation handlar om en process där barn blir involverade. En annan 

uppfattning som framgår i resultatet är att pedagogisk dokumentation kan användas i syfte att 

synliggöra verksamheten för föräldrar. Det betonas även att dokumentation görs för att 

användas som underlag vid utvecklingssamtal. Dokumentation som underlag för 

utvecklingssamtal med föräldrar har figurerat inom förskolan sedan 1950- och 1960- talen och 

är alltså ingenting nytt (Palmer 2012, s. 13). 
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Dokumentation som hjälpmedel för att utveckla verksamheten är en uppfattning som 

framkommer i förskollärarnas svar. Lenz Taguchi pratar om pedagogisk dokumentation och 

använder uttrycket ”lägga praktiken på bordet” (2000, s. 274- 275) med vilket hon menar att 

förskollärarna synliggör den egna pedagogiska praktiken. Hon förklarar att för att pedagogisk 

dokumentation ska fungera i ett förändringsarbete krävs att förskollärare ser saker på fler än ett 

sätt, alltså att de tänker flexibelt. Enligt vår mening är ett flexibelt tänkande viktigt för att ge 

utrymme för olikheter. Att då föra diskussioner i arbetslaget för att skapa samsyn bland 

pedagogerna ses som en förutsättning för att alla ska sträva åt samma håll, men att variation i 

arbetet fortfarande är fördelaktigt. Holmberg förklarar också att pedagogerna ger uttryck för 

vikten av att ha en samsyn inom arbetslaget för arbetet med pedagogisk dokumentation (2015, 

s. 68-69).  Samsyn i arbetslaget för att skapa förutsättning för arbetet med pedagogisk 

dokumentation beskrivs som viktigt av förskollärarna i denna studie. Lena och Annika är de 

enda utav de sex intervjuade förskollärarna som problematiserar den pedagogiska 

dokumentationen. Lena beskriver att hon anser att det är viktigt med en samsyn i arbetslaget. 

Hon menar att det är viktigt att ta upp diskussion i arbetslaget för att skapa förutsättningar för 

att samtliga pedagoger strävar åt samma håll. Även Annika beskriver att arbetet med 

pedagogisk dokumentation inte blivit tillräckligt implementerat. Hon förklarar också att det 

finns olika uppfattningar om vilka som ska utföra arbetet. Lena förklarar att hon har gått en kurs 

inom pedagogisk dokumentation men att för dem som inte har lika mycket kunskap i ämnet kan 

arbetet bli problematiskt. I Holmbergs (2015, s. 9) studie framgår en skillnad i hur 

dokumentationsarbetet går till beroende på erfarenhet. I vårt resultat framgår att det finns en 

variation av kunskap inom ämnet. Mia ger bland annat uttryck för att hon har svårt att sätta ord 

på vad pedagogisk dokumentation egentligen är. Lena menar att pedagogisk dokumentation är 

ett ”modeord” men hon ställer sig också frågande till om alla vet vad det egentligen innebär? 

Olika faktorer påverkar arbetssättets utformning enligt Holmberg (2015, s. 9). En uppfattning 

som framkommer i resultatet är att uppföljningsarbetet av pedagogisk dokumentation är svårt 

att få till. Samtidigt lyfts att den pedagogiska dokumentationen är ett hjälpmedel för att kunna 

gå tillbaka och titta på verksamheten med såväl barn som vuxna. Förskollärarnas uppfattning 

om att uppföljningsarbetet är svårt ställer vi i relation till att tänka flexibelt som Lenz Taguchi 

lyfter (2000, s. 274-275). För att uppföljningsarbetet ska fungera behöver förskollärarna öppna 

upp för olika olikheter. De behöver skapa förståelse för att arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan utformas på olika vis då det inte finns någon typisk mall för arbetet. 
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Holmbergs (2015, s. 9) studie visar att pedagoger upplever arbetet med pedagogisk 

dokumentation som svårt oavsett erfarenheter och kompetens. I resultatet kan vi se en skillnad 

i användandet av teknik i dokumentationsarbetet. Viveka beskriver att hon känner sig begränsad 

av sin kompetens när det kommer till att behärska tekniken. Även Annika beskriver att hon 

mött kollegor som visat en rädsla för att pröva att använda teknik i arbetet. Tidigare i 

diskussionen lyftes Lenas uppfattning om att kunskap kan påverka arbetet. Hon förklarar att 

hon har viss utbildning inom området pedagogisk dokumentation och betonar därigenom att för 

kollegor som inte har utbildats i ämnet kan arbetet bli svårt. Lenz Taguchi förklarar att trots att 

det inte finns någon forskning gjord vad gäller observation och dokumentation i den svenska 

förskolan finns det en stor mängd litteratur som kan användas som verktyg (2000, s. 29). Detta 

i relation till Lenz Taguchis beskrivning att vi positioneras och positionerar oss själva utifrån 

de sammanhang vi ingår i (2000, s. 247) leder oss vidare till förskolechefens ansvar. Annika 

ger uttryck för att det finns påtryckningar uppifrån att pedagogisk dokumentation ska 

genomföras men inte några specifika riktlinjer för hur det ska göras. Vi tolkar detta som att 

Annika menar att det finns bestämmelser om att arbetet ska genomföras men att det är upp till 

den enskilde förskolläraren att tolka hur arbetet ska utformas. Utifrån att förskolläraren har ett 

eget ansvar i att utforma arbetet kan diskussioner i arbetslaget ge förutsättningar till samsyn i 

arbetet. 

 

En central aspekt som presenteras i resultatet utifrån både enkät och intervjuer är tidsaspekten. 

I enkätundersökningen var tidsaspekten den faktor som tydligaste framkom i svaren. Detta stöds 

även av svaren i intervjuerna. Viveka, Ellen och Mia förklarar att en svårighet i deras arbete 

med pedagogisk dokumentation är tiden. De menar att arbetet tar tid i sig och därmed även tid 

från den övriga verksamheten.  Genomgående i de tre förskollärarnas svar betonas tidsbristen i 

och med barngruppens storlek. Detta dels utifrån att stora barngrupper gör det svårt att gå ifrån 

och arbeta med dokumentation men också genom att stora barngrupper ger mer 

dokumentationsarbete. De uttrycker även en känsla av otillräcklighet för de övriga barnen om 

de sitter med ett barn och arbetar med pedagogisk dokumentation. Vi fann i denna studie att 

tiden beskrevs som en stor bidragande faktor till hur det pedagogiska dokumentationsarbetet 

skulle ta form, vilket även Holmberg (2015, s. 68) gjorde i sin studie, där pedagoger upplevde 

att tiden inte räckte till. Annika, Lena och Liv pratar också om tiden som svårighet men betonar 

att tiden inte kan skyllas på utan det handlar om hur vi prioriterar och hur vi använder tiden. Vi 

uppfattar att de har hittat ett arbetssätt som fungerar för att hitta tid till dokumentation. Liv 

beskriver bland annat ”Men om man då försöker att lägga in lite efter varje så blir det […]”. Vi 
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tolkar det som att Liv har hittat en rutin som fungerar för henne för att minska tidspressen. Att 

organisera arbetet för att underlätta är även något som framgår i Holmbergs (2015, s. 80) studie.  

 

I resultatet framkommer utifrån förskollärarnas uppfattningar av pedagogisk dokumentation att 

de ser många fördelar med arbetssättet. De ger uttryck för att arbetet ger trygghet i rollen som 

förskollärare då dokumentationen kan belysa att verksamheten utformas enligt läroplanens 

intentioner. Förskollärarna beskriver att pedagogisk dokumentation är ett lustfyllt arbetssätt 

som kan göras tillsammans med barnen. 

 

8.1.2 Hur uppfattar förskollärarna barns delaktighet i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen? 
 

En uppfattning angående barns delaktighet som presenteras i resultatet är att barn kan göras 

delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation genom att aktiviteter planeras utifrån barns 

intressen. Vår tolkning av detta är att barn görs delaktiga i verksamheten och inte i själva 

dokumentationsarbetet. Idag ses barn som medskapare av sin egen utveckling och i Lpfö98 

(2016, s. 12) framgår att barn ska ges möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och 

utformning. Förskollärarna beskriver att arbetssättet är roligt och fördelaktigt då det ger 

förutsättning att involvera barnen.  

 

I resultatet framgår att förskollärares uppfattning är att barn görs delaktiga i pedagogisk 

dokumentation ibland. Flera av förskollärarna uppfattar en svårighet att göra små barn delaktiga 

och menar att barns delaktighet blir större ju äldre barnen är. De uttrycker även intentioner av 

att göra barn mer delaktiga i dokumentationsarbetet och en vetskap om att barnen kan vara med 

mer. Förskollärarnas resonemang kan ställas i relation till vad Palmer förklarar: ”Det viktigaste 

momentet i ett dokumentationsarbete är att i så stor utsträckning som möjligt göra barnen 

delaktiga och föra en tät dialog med dem om innehållet i det som man utforskar. Även de allra 

minsta barnen som inte pratar reagerar på de bilder som de får se direkt efter en händelse.” 

(2012, s. 54). Mia ger uttryck för att barn kan göras delaktiga på olika sätt genom exempelvis 

dokumentation via bilder vilket gör den verbala kommunikationen mindre viktig. Viveka 

beskriver sin uppfattning vilken är att barn kan göras delaktiga genom deras kroppsspråk.  

 

I resultatet beskriver förskollärarna sina uppfattningar av att göra barn delaktiga i arbete med 

pedagogisk dokumentation. De beskriver bland annat att barnen görs delaktiga genom 

dokumentationspärmar. Genom att dokumentationen sätts in i barnens pärmar menar 
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förskollärarna att barnen ges möjlighet att själva återgå till och titta på den gjorda 

dokumentationen. Det framkommer i resultatet att förskollärarna uppfattar att barnen får ha 

större inverkan på dokumentation i pärmarna än dokumentation på andra sätt samt att pärmarna 

har stor betydelse för att göra små barn delaktiga. Detta synsätt, att använda pärmar till 

dokumentation för att samla information om barns utveckling, deras familjer och sådant som 

de skapat introducerades i förskolan under 1980- talet (Lenz Taguchi 2000, s. 95). Enligt vårt 

resultat är detta alltså fortfarande ett vanligt sätt att göra barn delaktiga i dokumentation.  

 

Förskollärarna beskriver bildens roll i att göra barn delaktiga i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Mia förklarar att barnen själva kan ta bilder och på så vis också använda 

exempelvis PicCollage (fotoapplikation) för att göra en dokumentation. Hon betonar även att 

barnen med hjälp av förskollärare kan sätta sina egna ord på dokumentationen. Bilder beskrivs 

i resultatet som det viktigaste för att göra barn delaktiga då barnen inte kan läsa eventuell text. 

Holmberg (2015, s. 70) betonar att många förskolor där pedagogisk dokumentation ännu inte 

är implementerat fokuserar mer på att ”få upp det på väggarna” än att det blir ett integrerat 

arbetssätt.  Detta kan vi ställa i relation till denna studie där resultatet visar att bilden uppfattas 

ha stor betydelse i det pedagogiska dokumentationsarbetet.  

 

8.1.3 På vilket sätt anser förskollärarna att de tillgodoser de etiska aspekterna i 
arbetet med pedagogisk dokumentation? 
 

I resultatet framkommer olika uppfattningar av etiska aspekter. Bland annat beskriver 

förskollärarna att de är osäkra på begreppets innebörd. Mia ställer frågan ”Vad menar du med 

de etiska aspekterna?”. Lindgren och Sparrman (2003, s. 58-59) förklarar att barns inflytande 

och etiska aspekter behöver diskuteras och ställer sig kritiska till vem som bestämmer 

dokumentationens innehåll. Detta finner vi intressant i relation till vår studie där det framgår 

att förskollärare uppfattar att de på olika vis förhåller sig till etiska aspekter. Vi kan dock se att 

samtliga pratar om etiska aspekter i förhållande till redan gjord dokumentation. Ingen lyfter 

alltså barnens rätt att ge sitt samtycke till dokumentation. Lindgren och Sparrman (2003, s. 67) 

betonar i sin artikel att barns rättigheter till samtycke för sådant som rör dem lyfts av FN:s 

barnkonvention. Det framkommer i resultatet att förskollärarna uppfattar att de har ett ansvar i 

att välja ”rätt” bilder och förhindra spridning av bilder. Vi ställer oss kritiska till detta då det är 

förskolläraren som bestämmer vad som är ”rätt” bilder. Att dokumentation sker utifrån vad 

vuxna anser är värt att dokumentera framgår även i Lindgren och Sparrmans artikel (2003, s. 

62). De förklarar också att barn ger sig själva en underordnad position i förhållande till vuxna. 
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Utifrån studiens resultat har alltså förskollärarna makt i relation till barnen. Detta framgår även 

i Lenz Taguchis (2000, s. 127) avhandling där hon förklarar relationen vuxen – barn i 

förhållande till pedagogiken. Som vi diskuterade tidigare utifrån hennes avhandling 

positioneras och positionerar vi oss själva utifrån den diskurs vi befinner oss i (2000, s. 247). 

Alltså tar vi den position vi förväntas ta. Genom vår tolkning att förskollärarna i vår studie tar 

en maktposition är det av värde att lyfta barnens positionering. Tar de en underordnad position 

eller delges de en underordnad position utifrån förskollärarens arbetssätt vad gäller pedagogisk 

dokumentation? Våra erfarenheter är att förskollärare har makt i förhållande till barnen i 

förskolan vid både planering och utformning av verksamheten. Hur skulle det kunna se ut om 

barnen fick ta mer plats vid planering av både verksamheten och dokumentationsarbetet? Detta 

menar vi dock skulle kräva ett mer flexibelt arbetssätt från förskollärarna. Lindgren och 

Sparrman (2003, s. 62) lyfter barns positioner utifrån dokumentation. De förklarar att genom 

att vuxna såväl som barn observerar dokumentation på exempelvis väggar blir det barn som 

finns i dokumentationen betraktat av den som tolkar bilden.  

 

Gemensamt för samtliga intervjuer är alltså att förskollärarna beskriver hur de tillgodoser 

barnens samtycke till dokumentationen när den redan är genomförd. Lindgren och Sparrman 

(2003, s. 66 – 67) betonar att frågor som rör små barns förståelse för dokumentationsarbetet bör 

diskuteras. Detta ställer vi i relation till vår studies resultat där det som vi redan diskuterat finns 

en uppfattning om att det är lättare att arbeta med barns delaktighet ju äldre barnen är. 

Författarna förklarar också att barn med mer kommunikativ kompetens språkligt kunde uttrycka 

sitt samtycke till deltagande.  

 

I resultatet framkommer att förskollärarna uppfattar det viktigt att acceptera barns nekande till 

användandet av dokumentation. Viveka säger ”Han sa nej och då, ja då är det så”. Lindgren och 

Sparrman (2003, s. 62) betonar att förskollärare i annat fall kan se barn som säger nej som 

omedgörliga. Precis som framgått tidigare anses bilder vara det viktiga i dokumentationsarbetet 

och då oftast bilder på barn men inte på själva görandet.  

 

I resultatet framgår vikten av att acceptera barns nej och stötta deras känslor för att tillgodose 

de etiska aspekterna. Lena beskriver en situation då ett barn inte ville delta i en aktivitet och det 

var okej. Vi tolkar det som att Lena menar att barnet fick ge sitt samtycke till deltagande innan 

aktiviteten startade. Barnet fick sedan välja att vara med på bild i efterhand om barnet ville för 

att få en visuell dokumentation på att det varit delaktig i aktiviteten. Beskrivningen av 
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situationen belyser Lenas uppfattning att barn kan delta på olika vis. Detta ger Lenz Taguchis 

(2000, s. 127) förklaring av maktpositionering ett annat perspektiv. I sammanhanget ger Lena 

maktpositionen till barnet då barnet själv får bestämma över sitt deltagande. Ett annat sätt att 

ge barnet en maktposition är genom att sätta barnens ord på dokumentationen, Annika förklarar 

”Det finns ju liksom inget utrymme för att det ska bli fel.”.  

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av metodtriangulering för att samla material till studien och för att öka 

tillförlitligheten (Kihlström 2007, s. 231). Med metodtriangulering menas att flera metoder 

används vid insamlandet av material (Skoog 2013, s. 225). Vi valde metoden för att det gjorde 

att vi kunde få ett bredare resultat där den kvantitativa, enkätundersökningen låg till grund för 

utformandet av den kvalitativa intervjun (Skoog 2013, s. 229). Syftet med studien var att 

analysera hur förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. 

Studiens omfång begränsades av tiden vilket medförde att vi valde att genomföra intervjuerna 

på tre olika upptagningsområden för att möjliggöra en spridning i resultatet trots att studien är 

förhållandevis liten.  

 

Vi är medvetna om att kvantitativa metoder sällan ses i relation till fenomenografin. Vi har dock 

använt oss av enkätundersökningen för att scanna fältet och fick därmed en förförståelse för 

förskollärarnas uppfattningar. Enkäterna utformades med flera svarsalternativ på en del av 

frågorna vilket gjorde att vi fick en första förståelse för förskollärarnas uppfattningar. Varje 

fråga innefattade en möjlighet till kompletterande kommentarer för att förskollärarna skulle 

kunna utveckla sina svar. 

 

Utifrån enkäten kunde vi skapa intervjufrågor som hjälpte oss mot en djupare förståelse för de 

olika uppfattningarna. Intervjuerna var även det som utgjorde större delen av studiens 

insamlade data och resultat. Vid formulerandet av frågorna valdes öppna frågor vilket gav 

förskollärarna möjlighet att själva formulera sina svar, samtidigt var vi medvetna om att en viss 

styrning kan ha funnits då vi riktade frågorna i förhållande till syfte och frågeställningar. Hade 

vi haft andra frågeställningar, kunde vi ha fått ett annat resultat. Intervju som metod var vad vi 

ansåg som lämpligast för att besvara studiens frågeställningar. Hade vi istället använt oss av 

exempelvis observation som metod hade vi kunnat synliggöra hur förskollärarna arbetar med 
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pedagogisk dokumentation. Detta hade dock troligtvis inte gett oss samma förståelse för deras 

uppfattningar som den vi fått genom intervjuerna.  

 

Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg, detta för att förskollärarna inte skulle ha 

möjlighet att förbereda deras svar då detta hade kunnat påverka deras uppfattningar. Vid 

intervjuerna valde vi att använda oss av ljudupptagning vilket Kvale och Brinkmann (2014, s. 

218) förklarar används för att kunna vara mer närvarande på själva intervjun. Genom att vi inte 

behövde anteckna under samtalet kunde vi fokusera på att lyssna vilket vi ansåg var fördelaktigt 

för känslan i mötet både för oss och för den intervjuade. Inspelningarna transkriberades direkt 

efter intervjutillfället vilket medförde att vi hade möjlighet att gå tillbaka till intervjusvaren om 

och om igen. På så vis underlättades analysprocessen. Intervjudeltagarna valdes inte efter några 

specifika kvalifikationer utan valdes slumpmässigt. 

 

Utifrån studiens syfte, att synliggöra förskollärares uppfattningar om pedagogisk 

dokumentation har kategorisering enligt fenomenografin (Trost 2005, s. 129-133) använts för 

att få fram en variation i resultatet. Kategoriseringarna har utformats och vi anser att 

fenomenografin har varit en lämplig analysmetod för att besvara studiens frågeställningar. Detta 

för att vi har kunnat synliggöra förskollärarnas olika uppfattningar genom de olika kategorierna. 

En svårighet med analysmetoden som vi har diskuterat är att vi tolkar svaren för att kategorisera 

i olika teman. En läsare som tar del av intervjuerna skulle dock kunna tolka svaren på andra vis 

och därigenom skapat andra kategorier. Resultatet skulle alltså kunna variera beroende på vem 

som tolkar. Samtidigt syftar fenomenografin till att urskilja olika uppfattningar och med det 

andra ordningens perspektiv (Marton & Booth 2000, s. 157) som denna studie omfattas av är 

meningen inte att påvisa en sanning utan istället att synliggöra variation av uppfattningar. Detta 

gör att både tolkningar och erfarenheter kan påverka resultatet. 

 

Genom metodtriangulering och den fenomenografiska analysmetod som vi använt har vi kunnat 

besvara studiens syfte och frågeställningar där uppfattningar varit det centrala.  

 

För att utveckla förståelsen för pedagogisk dokumentation skulle det vara intressant att lyfta 

arbetssättet ur barnens perspektiv. Detta för att få en uppfattning om hur barn upplever sig få ta 

del i dokumentationsarbetet med utgångspunkt i till exempel delaktighet, positioneringar och 

etiska aspekter. En lämplig metod för detta skulle kunna vara deltagande observationer. Något 

ytterligare som vi finner intressant och skulle vilja forska vidare i är etiska aspekter och 
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förskollärarnas förståelse för dess innebörd i arbetet med pedagogisk dokumentation. Även 

detta skulle kunna göras genom deltagande observationer. 

 

9. Slutsats 
 

Pedagogisk dokumentation kan utifrån denna studie ses som ett komplext arbete som behöver 

diskuteras kontinuerligt i arbetslaget och som aldrig bör ses som färdigt. Viktigt att diskutera 

och tänka på i arbetet är också för vem den pedagogiska dokumentationen görs. Kanske behövs 

en diskussion angående vad som är navet i dokumentation. Handlar det om att skapa en produkt 

eller handlar det om att göra både barn och vuxna delaktiga i hela dokumentationsprocessen?  

Är det bilderna som är det viktigaste eller är det barnen och deras ord? Detta har förskollärarna 

i studien uttryckt på olika vis vilket visar deras olika uppfattningar. Arbetet med pedagogisk 

dokumentation påverkas av olika faktorer och det mest framträdande i denna studie var 

förskollärarnas bristande förståelse för etiska aspekter. 

 

Förskollärarna förklarar att de tillgodoser etiska aspekter i arbetet men resultatet visar att de 

ställer det i relation till redan gjord dokumentation. De beaktar exempelvis inte barnens 

samtycke till hur dokumentationen används eller att den överhuvudtaget genomförs. Detta 

gäller barn i alla åldrar oavsett språklig kompetens.  

 

Utifrån studien kan vi se att det krävs att förskollärarna behöver mer kunskap om etiska 

aspekters innebörd för att kunna tillgodose dessa i dokumentationsarbetet. Med tanke på den 

bristande förståelsen för etiska aspekter behöver förskollärarna problematisera hur dessa 

konkret beaktas i verksamheten för barns rättigheter. 

 

Hur skulle du som förskollärare uppleva om någon utan samtycke satte upp bilder av dig på 

väggen? Hur skulle du känna om andra betraktade dig utan din vetskap? 
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Bilaga 1 
 

    2017-11-13 

 

 

Förfrågan om deltagande 
 

Under höstterminen 2017 ska vi skriva examensarbete på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om pedagogisk dokumentation och 

vi kommer att använda oss av enkätundersökning och intervju som metod för vår datainsamling.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i enkätundersökningen.  

 

Undersökningens syfte och innehåll 

 

Syftet med vår undersökning är att analysera hur förskollärare beskriver och arbetar med 

pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Området är viktigt att undersöka för att 

dokumentationen utgör en stor del av förskollärarens arbete i förskolan. Vi ser fram mot ditt 

deltagande.  
 

Genomförande 

Vi har planerat att förskollärare på tre förskolor i xxxx kommun ska delta i undersökningen. 

Ditt deltagande kommer att innebära besvarande av en enkät med sex frågor. Två förskollärare 

från varje förskola kommer även att intervjuas vid senare tillfälle. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du 

kommer att kunna ta del av undersökningens resultat via open access. Vi kommer även maila 

uppsatsen till respektive förskolechef. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. Din identitet 

som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. 

Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 

Insamlade data förvaras hos undertecknade och kommer endast att hanteras av oss och vår 

handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.    
       
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande så kommer detta inte 

att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 

 

xxxx den    /    2017   xxxx den 13/11     2017      

 

___________________________             ____________________________ 
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Lee Nordevald Sjöberg          Charlotte Johansson  

lee@du.se           charlottejohansson319@hotmail.com 

  

____________________________                  ______________________________ 

            

                                                                         Sandra Magnell  

           magnell.sandra@gmail.com 

 

           ______________________________ 

    

             Sara Jansson 

           sarak.janson@gmail.com  

  

           ______________________________ 

    

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

mailto:lee@du.se
mailto:charlottejohansson319@hotmail.com
mailto:magnell.sandra@gmail.com
mailto:sarak.janson@gmail.com
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Bilaga 2  
 

Undersökning om pedagogisk dokumentation 

1. 1. Vad är syftet med pedagogisk dokumentation? (ett eller flera svarsalternativ) 

 Att synliggöra barns kunskap 

 Att synliggöra barns lärprocess 

 Att göra föräldrar delaktiga 

 Som underlag för utvärdering av verksamheten 

 Som underlag för utvecklingssamtal 

Övrigt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Hur ofta använder du pedagogisk dokumentation i verksamheten? (ett svarsalternativ) 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

Övrigt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. I vilket sammanhang arbetar du med pedagogisk dokumentation? (ett eller flera 
svarsalternativ) 

 Inför utvecklingssamtal 

 Inför utvecklingsarbete 

 Vid temaarbeten 

 I den fria leken 

 Tillsammans med barnen 

Övrigt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Vad styr den pedagogiska dokumentationens innehåll? (ett eller flera svarsalternativ)  
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 Styrkort 

 Läroplan 

 Tid 

 Etiska aspekter 

 Aktiviteter 

 Barnen 

 Förskolläraren 

Övrigt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Görs barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen? (Ett svarsalternativ) 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

Övrigt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Vilka svårigheter kan pedagogisk dokumentation innebära? (Ett eller flera 
svarsalternativ) 

 Förskollärares kompetens 

 Etiska aspekter 

 Tidsaspekter 

 Personalomsättning 

 Kommunikation 

 Samspel 

Övrigt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 

 Beskriv hur du uppfattar pedagogisk dokumentation. 

 

Beskriv dina erfarenheter av att arbeta med pedagogisk dokumentation.  

Vilka fördelar/nackdelar upplever du att det finns? 

 

 På vilket sätt och i vilken utsträckning görs barn delaktiga i arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

 

Beskriv hur de etiska aspekterna tillgodoses i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

 Beskriv vad du upplever som problematiskt med pedagogisk dokumentation. 

 

I sammanställningen av enkätundersökningen såg vi att tidsaspekten var den som 

ansågs som den största svårigheten i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vad har 

du för uppfattningar om detta?  
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Bilaga 4 
Enkätundersökning 
 

 

Övrigt - central: 

”För mig är det viktigaste syftet att barnen ser och förstår att och hur de själva lär sig och 

utvecklas”. 

Övrigt - landsbygd 
”Att synliggöra för barnet och göra dem delaktiga samt att synliggöra sig själv”. 

  

10

13

10

12 12

ATT SYNLIGGÖRA 
BARNS KUNSKAP

ATT SYNLIGGÖRA 
BARNS LÄRPROCESS

ATT GÖRA 
FÖRÄLDRAR 
DELAKTIGA

SOM UNDERLAG FÖR 
UTVÄRDERING AV 
VERKSAMHETEN

SOM UNDERLAG FÖR 
UTVECKLINGSSAMTAL

1. Vad är syftet med pedagogisk 

dokumentation?

Totalt antal svar
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Övrigt - villaområde: 
”Mängden dokumentation beror på hur verksamheten ser ut. Kollegor sjuk påverkar”. 

 

Övrigt - landsbygd: 

”Unikum – speciellt om vi avslutat ett tema eller lärområde. Annars kan det bli mer beroende 

på vad man gjort på förskolan”. 

 

 

Övrigt - central: 

”I arbetet med barnen kopplat till de prioriterade målen. Även vid barnens egen aktivitet”. 

(I den fria leken)” Om man upptäcker något ”speciellt”. 

Övrigt - villaområde: 

0 0

4

10

0

ALDRIG SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID

2. Hur ofta använder du pedagogisk 

dokumentation i verksamheten?

Totalt antal svar

7

10

12
11

9

INFÖR 
UTVECKLINGSSAMTAL

INFÖR 
UTVECKLINGSARBETE

VID TEMAARBETEN I DEN FRIA LEKEN TILLSAMMANS MED 
BARNEN

3.  Vilket sammanhang arbetar du med 

pedagogiskt dokumentation?

Totalt antal svar
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”Inte specifikt inför utvecklingssamtal, men den finns ju med som underlag till det”. 

”Det beror på när jag ser en lärprocess”. 

Övrigt - landsbygd: 

”Tanken är ju att dokumentationen görs kontinuerligt och är klart innan utv.samtalet!” 

 

 
 

Övrigt - central: 

”Alla nämnda! Vi behöver dock diskutera mera, tror vi gör och tänker väldigt olika (tolkar 

olika)”. 

Övrigt - villaområde: 

”Alla olika delarna påverkar/finns med i olika stor del”. 

Övrigt - landsbygd: 

(Etiska aspekter) ”Till Unikum skriver man det positiva för det står kvar. Ev. frågor/funderingar 

tar man personligt med vårdnadshavare”. 

 

6

12

9

7

11 11

3

STYRKORT LÄROPLAN TID ETISKA ASPEKTER AKTIVITETER BARNEN FÖRSKOLLÄRAREN

4. Vad styr den pedagogiska 

dokumentationens innehåll?

Totalt antal svar
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Övrigt - centrum: 

”Är på småbarnsavdelning nu men tycker att det blir oftare när det handlar om äldre barn”. 

”Oftare med äldre barn”. 

”Borde involvera mer”. 

Övrigt - landsbygd: 

”Det är helt beroende på vad man vill visa”. 

 

 

 

0 1

10

3

1

ALDRIG SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID

5. Görs barn delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen?

Totalt antal svar
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Övrigt - central: 

”Kompetens i arbetslaget, barngruppens storlek”. 

Övrigt - landsbygd: 

(Kommunikation/Samspel) ”Att man inte hinner diskutera med sina kollegor” 

 

 

 

7

3

13

10

5
4

6. Vilka svårigheter kan pedagogisk 

dokumentation innebära?

Totalt antal svar


