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1. Inledning 

Tankar kring pedagogisk dokumentation uppkom eftersom vi har upplevt att det i 

förskolan ibland dokumenteras utan ett specifikt syfte i åtanke. Detta ledde till 

funderingar kring hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation och 

vilket syfte de har när de dokumenterar. Den pedagogiska dokumentationen innefattar 

barnen och det är ytterst relevant då det är upp till förskollärare att tillvarata barnens 

intresse.  

Vi anser att detta ämne är värt att studera då den pedagogiska dokumentationen kan 

göra förskolan prospektiv, det vill säga framåtsyftande.  Lenz Taguchi (2013) menar att 

om förskollärare utför pedagogisk dokumentation ges de möjlighet till personlig 

utveckling vilket kan bidra till att förskolan utvecklas samtidigt.  Idag ligger fokus i den 

pedagogiska dokumentationen även på förskollärares förhållningssätt i barngruppen, men 

det har inte alltid varit så, utan förr låg fokus på barnen och vad barnen kan. Hultberg 

Ingridz (2014) skriver att förskollärare ofta filmar barnen för att se deras agerande, men 

förskollärare behöver ha en medvetenhet om att när kameran används som ett verktyg ska 

de även filma sig själva för att synliggöra sitt eget agerande som förskollärare. Därför kan 

det vara intressant att undersöka om förskollärare tittar både med vuxenperspektivet och 

barns perspektiv när de utför pedagogisk dokumentation.    

Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys 

omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen 

(Skolverket, 2018). I detta examensarbete kommer ni få ta del av hur förskollärare 

uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation i förskolan. Eftersom dokumentation är 

ett förarbete till pedagogisk dokumentation kommer det att ges en kortare förklaring till 

när och varför dokumentation började användas i förskolan. Vi kommer också att belysa 

hur förskollärare dokumenterar och vilka dokumentationsverktyg de använder. Båda 

dokumentationsprocesserna kommer därför belysas då pedagogisk dokumentation kan 

uppfattas på olika sätt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att få insikt i hur förskollärare uppfattar pedagogisk 

dokumentation. Vi vill se om de använder de sig av barnens perspektiv när de analyserar 

eller av vuxenperspektivet för att se vad de behöver ändra i sin yrkesroll för att nå ut till 

barnen på bästa sätt. Vi vill synliggöra vad pedagogisk dokumentation har för betydelse 

för förskollärarens roll i förskolan och det har bidragit till följande forskningsfrågor: 

•  Hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation? 

• Hur anger förskollärare att de utför pedagogisk dokumentation? 

2.1 Begreppsdefinition   

Här definieras olika begrepp som är återkommande i arbetet: 

Pedagogisk dokumentation innebär enligt Lenz Taguchi (2013) att någon reflekterar över 

dokumentationen, då reflekterandet kan bidra till att något kan förändras. 

Dokumentation förklaras av Nationalencyklopedin (2020) som en översikt av något som 

presenteras i form av skrift eller bild inom ett specifikt område. 

Observation förklaras av Nationalencyklopedin (2020) som en iakttagelse, registrering 

av intryck. 

Förskollärare benämns av Nationalencyklopedin (2020) som en person med 

förskollärarutbildning. 

Vuxenperspektiv innebär enligt Hultberg Ingridz (2014) att någon analyserar sitt agerande 

med vuxna ögon för att skapa en medvetenhet kring sin inverkan i samhället.  

Barns perspektiv innebär enligt Pramling Samuelsson och Williams (2015) hur vuxna 

bedriver förskolans verksamhet efter sina kunskaper om barn. 
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i fenomenografi och utvecklingspedagogik. 

Vuxenperspektivet kopplas till fenomenografin eftersom studien handlar om 

förskollärares uppfattningar kring pedagogisk dokumentation (Marton & Booth, 2000). 

Tittar förskolläraren på barnen eller på sitt eget förhållningssätt i den pedagogiska 

dokumentationen? Barnens perspektiv kopplas till utvecklingspedagogiken då 

pedagogisk dokumentation bidrar till att synliggöra barnens värld (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2014).  

3.1 Fenomenografi 

Ference Marton grundade på 1970-talet fenomenografin som det han beskriver som ett 

lärande vilket ger förmåga att se vad som erfars och hur ett fenomen erfars (Marton & 

Booth, 2000). Pramling Samuelsson (2015) förklarar att fenomenografin handlar om 

uppfattningar kring sitt eget lärande och det kopplar vi till hur förskollärare bildar sig 

uppfattningar utifrån pedagogisk dokumentation.  

Vilken metod förskollärare använder sig av vid dokumentationstillfället spelar roll för 

hur innehållet uppfattas av den som analyserar materialet (Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2013). Att erfara något skapar en förmåga att uppfatta, urskilja och 

förstå något. Det gäller både att tillvarata barnens intressen och se på sitt eget 

förhållningssätt som förskollärare. Marton och Booth (2000) nämner vikten av att ha 

förståelse för att människor hanterar och ser på situationer på olika sätt beroende på vilka 

tidigare erfarenheter de har. 

Att titta på samma situation mer än en gång kan bidra till att det skapas nya 

uppfattningar om samma händelse, enligt Bowden och Marton (1998). Fokus i 

fenomenografin ligger inte på kvalitet utan mer på kvantitet och därför utvecklades 

utvecklingspedagogiken där kvalitet hamnar i fokus (Pramling Samuelsson, 2015). 

3.2 Utvecklingspedagogik 

Det som knyter an utvecklingspedagogik och fenomenografi är erfarandet, enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014). Pramling Samuelsson (2015) skriver 
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vidare att istället för att enbart lära sig om vissa fenomen skapas en djupare förståelse och 

det kan ske på mer än ett sätt.  I utvecklingspedagogiken har förskollärare barnets 

perspektiv i åtanke när förskolans verksamhet planeras. Via barnets perspektiv skapar 

förskollärare sig en djupare kunskap för att rikta in barnen mot det tänkta lärandet 

(Pramling Samuelsson, 2015). Pedagogisk dokumentation ger förskollärare en inblick i 

vad barnen tar åt sig i aktiviteterna samt vad förskolläraren behöver utveckla i sin 

yrkesroll för att fånga barnens intresse.  

Utvecklingspedagogikens intention är just att ta vara på barns osynliga antaganden om 

världen och göra dessa både synliga och till föremål för kommunikation. Detta betyder att 

lärandets objekt inte är innehållet i sig, utan att se, uppfatta, förstå och erfara olika fenomen 

och situationer på specifika sätt-just det som är essensen i fenomenografi (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s 72).  

3.3 Barns perspektiv 

Förskollärare kan sätta sig in i barnens erfarenhetsvärld då de försöker se saker ur barnens 

synvinkel, för att utmana dem och anpassa lärsituationerna efter vad de har för 

erfarenheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Förskollärare måste ta hänsyn 

till att varje barn har olika kulturella, sociala och psykologiska erfarenheter, samt att 

barnen ska ses som individer med rätten att vara delaktiga i sitt eget liv och lärande 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).   

3.4 Vuxenperspektivet 

Enligt Hultberg Ingridz (2014) är det vanligt att förskollärare tror att det är barnen som 

ska analyseras i den pedagogiska dokumentationen. När förskollärare får förståelse för 

att fokus ska ligga hos dem själva istället för hos barnen kan en osäkerhet dyka upp, 

exempelvis kan förskolläraren bli osäker på om deras förhållningssätt är annorlunda mot 

vad de tror. Om förskollärare vänder kameran mot sig själv istället för mot barnen finns 

det en möjlighet att analysera sitt agerande och därmed skapa en medvetenhet kring hur 

de agerar och påverkar barnen. Detta bidrar till att förskollärare skapar möjlighet till 

utveckling för barnen (Hultberg Ingridz, 2014).  
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4. Styrdokument 

Förskolan förhåller sig till Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) samt stödmaterial 

från Skolverket (2014). 

4.1 Läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att dokumentation ska integreras 

med läroplansmålen för att skapa en helhet i utbildningen. Om förskollärare utvärderar 

sig själva bidrar det till en utveckling i förskolan (Skolverket, 2018). Det står vidare att 

arbetslaget ska analysera resultatet av uppföljningar och utvärderingar från bland annat 

dokumentationer i syfte om utveckling av förskolans kvalitet i form av omsorg och 

lärande.  

4.2 Stödmaterial från Skolverket 

Pedagogisk dokumentation är inte till för utvärdering av barnens förmågor utan det 

handlar om att utvärdera förskolan för att kvaliteten i sin helhet ska bli bättre. I förskolan 

finns det olika tillvägagångssätt för att utföra dokumentation. Det kan vara papper och 

penna, filminspelningar, ljudupptagning med mera. När en aktivitet blir planerad i förväg 

är det också av vikt att planera in en person som ska dokumentera och vilken teknik som 

ska användas. Detta för att dokumentationen ska ge förskollärare det material som de har 

tänkt sig (Skolverket, 2014).  

Dokumentationen som sker i förskolan behöver bearbetas och analyseras för att den 

ska räknas som pedagogisk. Tidigare har pedagogisk dokumentation handlat om att få 

syn på vad som egentligen sker i förskolan och för att fånga det barnen ser (Skolverket, 

2014). Vågar förskolläraren reflektera över sitt eget förhållningssätt för att utvecklas i sin 

yrkesroll (Skolverket, 2014)? När förskolläraren vågar rannsaka sig själv och är öppen 

för förändring kan det leda till utvecklig av den egna kunskapen (Skolverket, 2014).  
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5. Tidigare forskning 

Här presenteras forskning om pedagogisk dokumentation i förskolan samt dess betydelse 

för förskollärares utveckling. Här förklaras dokumentationens innebörd eftersom det är 

ett förarbete till pedagogisk dokumentation samt när pedagogisk dokumentation började 

användas i Sverige och varför.  

5.1 Dokumentationens betydelse för pedagogisk dokumentation 

Dokumentation är grunden till pedagogisk dokumentation, för utan dokumentationer 

finns inget att analysera och det försvårar möjligheterna till utveckling. Genom 

dokumentation kan särskilda händelser som sker upptäckas (Lenz Taguchi, 2013). I 

förskolan sker observationer både spontant och planerat. Under observationerna samlar 

förskollärare in information som sedan analyseras vidare för att förstå vad som händer 

under den studerade observationen (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). 

Det är en fördel att planera in en person som ska sköta dokumenterandet. 

Dokumentationen ska ha ett specifikt syfte och om en deltagande förskollärare ska 

dokumentera samtidigt som hen är aktiv i aktiviteten försvinner fokus då det kan medföra 

svårigheter att göra två saker samtidigt (Johannesen & Sandvik, 2009). Under en 

dokumentation har förskolläraren gjort ett aktivt val kring vad det är denne vill observera 

och har ofta en anledning till varför situationen ska dokumenteras (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2018). Dokumentation är ett verktyg som är ytterst relevant om den används på 

rätt sätt. När det dokumenteras är det nödvändigt att förskolläraren kan flytta fokus till 

vad förskolläraren gör, hur de gör det och hur de skapar förståelse för de pedagogiska 

processerna som sker. Det handlar om hur förskollärare skapar och utför pedagogik 

(Hedegaard Hansen, 2011).  

I Alvestad och Sheridans (2015) studie var det förskollärarens eget arbete och barnens 

arbete som låg i fokus under dokumentationerna. Om dokumentation enbart ses som en 

uppgift som ska utföras eller om förskolläraren anser det tidskrävande är 

dokumentationen inte meningsfull för förskolläraren eller förskolan då den inte bidrar till 

något. Om dokumentationen däremot integreras in i förskolan blir den pedagogiska 
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verksamheten meningsfull och stärker kvaliteten både avseende dokumentation och 

förskollärarens yrkesroll (Hedegaard Hansen, 2011). 

5.2 Bakgrund till pedagogisk dokumentation 

Det var i början av 1990-talet som pedagogisk dokumentation började omtalas och 

användas i Sverige. Pramling Samuelsson (2017) nämner att det var först i revideringen 

av läroplanen 2010 som kraven på dokumentation blev tydligare. Då skulle 

dokumentationen följas upp, utvärderas och utvecklas. Vidare nämner Pramling 

Samuelsson (2017) att dessa punkter kan ligga till grund för förskolans och barnens 

utveckling. Men även personlig utveckling står i fokus då pedagogisk dokumentation kan 

användas så att förskollärare kan se sin kompetens i olika lärsituationer. Som Hwang och 

Nilsson (2011) påpekar är utveckling ett lärande som pågår hela livet ut. 

5.3 Pedagogisk dokumentation 

När en dokumentation bearbetas och reflekteras kring övergår den till en pedagogisk 

dokumentation då förskollärare bearbetar materialet själv eller tillsammans med andra 

(Lenz Taguchi, 2013). Även om en förskollärare analyserar dokumentationerna behöver 

det inte leda till personlig utveckling, det gäller att förskolläraren är öppen för förändring 

(Säljö, 2015). Förskollärares tidigare erfarenheter har betydelse för att utveckla ny 

kunskap från det som synliggjorts (Lindgren 2020).  

Pedagogisk dokumentation är en kommunikation som bör vara ett förhållningssätt som 

pågår hela tiden, om pedagogisk dokumentation ska förbli prospektiv (Lenz Taguchi, 

2013). Elfström Pettersson (2017) betonar att förskollärare systematiskt måste använda 

pedagogisk dokumentation och ta hänsyn till barnens intresse för utveckling. Alla 

individer är olika och har olika kunskaper vilket är positivt och genom olikheterna skapas 

nya tillfällen för lärande oavsett var yrkeskunskapen utövas (Lenz Taguchi, 2013). Knauf 

(2019) genomförde en studie bland förskollärare i Tyskland och Nya Zeeland där 

resultatet visar att förskollärare fann det svårt att integrera dokumentationen i förskolan 

trots kunskapen om vad pedagogisk dokumentation kan bidra med. Däremot visar 

resultatet i en studie som gjorts av Rintakorpi (2016) med finska förskollärare att 

förskollärare ser pedagogisk dokumentation som något som stärker dem i deras yrkesroll. 
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5.4 Pedagogisk dokumentation och dess betydelse för yrkesrollen 

När en förskollärare utför pedagogisk dokumentation är det för att utveckling ska ske hos 

det enskilda barnet men också för att uppmärksamma sitt eget förhållningssätt som 

förskollärare (Essén, Björklund & Olsborn Björby, 2015). När en dokumentation 

analyseras är det positivt om förskolläraren kan se både det som är bra och även det som 

är mindre bra och på så vis utveckla sin roll som förskollärare. Många gånger reflekterar 

inte förskollärare över sitt eget förhållningssätt i de pedagogiska dokumentationerna utan 

fokus hamnar på hur barnen och verksamheten kan utvecklas.  

Barnens perspektiv ska vara centralt i den pedagogiska dokumentationen för att 

synliggöra barnens intressen (Essén, Björklund & Olsborn Björby, 2015). Med hjälp av 

barnens delaktighet kan förskolläraren följa dem i deras utforskande och genom 

pedagogisk dokumentation förändra sitt förhållningssätt för att se om de förmedlar den 

kunskap och trygghet som de vill delge barnen. Johannesen och Sandvik (2009) nämner 

att detta medför att förskollärare får syn på sitt yrkesutförande från andra perspektiv vilket 

bidrar till att de utmanar sig i sin yrkesroll. Hostyn, Mäkitalo, Hakari och Vandenbussche 

(2018) har gjort en studie där resultatet visar att pedagogisk dokumentation används på 

flera olika sätt, men det är ovanligt att det används som ett verktyg för professionell 

utveckling hos förskollärare.  

Sheridan, Williams och Sandberg (2013) framhåller att pedagogisk dokumentation ska 

vara ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet där olika kunskaper synliggörs som 

exempelvis hur förskollärare bemöter barnen. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till 

att förändringsarbetet synliggörs, framförallt hos den enskilde förskolläraren (Sheridan, 

Williams & Sandberg, 2013). 

Planering av dokumentation kan också ske spontant om en förskollärare ber en kollega 

exempelvis filma när förskolläraren är aktiv med barnen. På så vis kan förskolläraren 

själv observera materialet samt få feedback av sin kollega från situationen (Säljö, 2015).  

Detta kan leda till en konfliktfas där det kan ses som otrevligt att påpeka arbetssättet hos 

sina kollegor. Men ibland är det en nödvändighet för utveckling som grupp eller individ 

eftersom förskollärare kan ha olika synsätt på saker. Det kan även bidra till uppbyggnad 

av tillit mellan individerna i arbetslaget (Hwang & Nilsson, 2014).  
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6. Metod 

Den vetenskapliga metod som används i forskningsansatsen är en enkätundersökning. 

Genom att dela ut en pappersenkät med relevanta frågor för just vår forskningsstudie kan 

materialet sedan sammanställas för att se hur förskollärare uppfattar begreppet 

pedagogisk dokumentation och hur förskollärare anger att de utför pedagogisk 

dokumentation. 

6.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativa data kopplas oftast samman med enkätundersökning och forskningsmetoder 

som frågeformulär. En kvantitativ metod handskas ofta med fasta svarsalternativ som kan 

sammanställas i en tabell där medelvärdet eller det mest förekommande svaret 

framkommer (Denscombe, 2016). Denscombe (2016) nämner vidare att med hjälp av en 

kvantitativ metod syns uppenbara samband i den inledande utforskningen av 

datamaterialet. I en kvantitativ metod krävs en förståelse för ämnet som undersöks 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). När kvantitativa data används måste forskaren 

vara väl medveten om vilken typ av data den använder, då det har betydelse för vilken 

typ av slutsats som kan göras utifrån analysen (Denscombe, 2016). 

Med hjälp av en kvalitativ metod försöker forskaren ta deltagarnas perspektiv för en 

förståelse kring hur deltagarna tänker, detta för att skapa en vidare förståelse och sätta sig 

in i deltagarnas situation (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  Kvalitativa data 

innehåller ord som analyseras istället för siffror. En kvalitativ metod kopplas även 

samman med öppna frågor i en enkätundersökning (Denscombe, 2016).  

6.2 Urval  

Undersökningen kommer genomföras på förskolor i södra Sverige. Totalt deltar 

förskollärare från tre kommuner. Det är nio förskolor med sammanlagt 25 avdelningar 

som besvarar enkäten. Vi har valt att enbart rikta in oss på förskollärare för de har en 

högre utbildning och har därigenom fått mer kunskap kring pedagogisk dokumentation 

än vad exempelvis barnskötare och vikarier som arbetar i förskolan har. Sammanlagt 



 

10 

 

delades det ut 60 enkäter, eftersom bortfall kan förekomma då det är en pågående 

pandemi och restriktionerna för sjukdom är mer strikta än vanligt.  

Med en förhoppning om att skapa en möjlighet att få komma ut på förskolor och samla 

in ett empiriskt material kontaktades olika förskolerektorer (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014). Efter att rektorerna gett sitt godkännande kontaktades respektive förskola 

för att presentera forskningsansatsen och berätta kring syftet. Enkäterna lämnades ut till 

olika kommuner i södra Sverige för att se hur de dokumenterar och hur förskollärare 

uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Att vända sig till olika förskolor kan ge 

varierade bilder av hur de uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation då fler tankesätt 

kan framkomma.  

Enkäten är sammanställd efter en kvantitativ metod där de flesta frågor har fasta 

svarsalternativ. Eftersom vi behöver mer ingående information angående vissa 

ämnesområden har vi även tillämpat den kvalitativa metoden där de som besvarar enkäten 

kan skriva sina egna ord och tankar (Eliasson, 2013). Med hjälp av en kvantitativ och en 

kvalitativ metod ges det en djupare förståelse då det finns både fasta svarsalternativ samt 

mer djupgående frågor som ska analyseras (Bringsrud Fekjaer, 2017).  Vi har valt att inte 

använda materialet som framkommit i enkäterna där förskollärare nämner verksamheten 

då det inte är relevant för det vi vill undersöka. 

 6.3 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen riktas till specifika arbetsgrupper, i detta fall förskollärare, för att 

dela ut frågeformulär inom ett specifikt område som ska besvaras individuellt 

(Denscombe, 2016). Vi har valt att utforma en pappersenkät istället för att intervjua 

förskolläraren då vi tror att materialinsamlingen blir mer omfattande. Möjligheten finns 

att deltagarna ger mer ingående svar eftersom en intervju kan upplevas stressande där 

förskolläraren eventuellt ger ett snabbt svar istället för att hinna tänka igenom frågorna. 

Enkäten tar cirka tio minuter för varje deltagare att besvara. Risken finns att de svarande 

tappar fokus om det tar för lång tid att besvara frågorna, vilket då kan leda till att bortfallet 

i studien blir större än nödvändigt (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Det finns många positiva aspekter med en enkätundersökning bland annat att den är 

billig, då det oftast bara krävs papper, penna och forskarnas tid (Denscombe, 2016). 

Deltagarna kan välja när de har möjlighet att sitta ner och besvara frågorna. Nackdelar 
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som finns är om de svarande inte har möjlighet att ge detaljerade svar på grund av 

tidspress. I sin tur kan detta bidra till missvisande svar (Eliasson, 2013). Ytterligare en 

nackdel med enkätfrågor är om de deltagande inte svarar ärligt utan om de istället svarar 

det som de tror vi vill ha svar på (Denscombe, 2016). Eftersom förskollärarna besvarar 

enkäten när de har tid försvinner deras möjligheter att ställa frågor därför lämnades det ut 

kontaktuppgifter till oss där möjligheten finns att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Vi utgår från Magne Holme och Krohn Solvangs (1997) tankar när vi har utformat vår 

enkät. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver att när frågorna utformas och 

sammanställs ska enkäten inte börja med allt för svåra frågor, utan börja med faktafrågor 

för att sedan ställa mer problematiska frågor längre in i formuläret och sedan avsluta med 

enklare frågor. Detta har vi i åtanke och börjar med en enkel faktafråga där vi frågar när 

förskolläraren utbildade sig. Om frågorna ställs utifrån det här mönstret kanske enkäten 

inte känns så tung att besvara för deltagarna.  Frågorna ska utformas så alla som deltar 

förstår frågorna och innebörden på samma vis. Svarsformen på frågorna kan vara olika 

men det är viktigt att frågorna ställs så svarsalternativen passar in till respektive fråga 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Under utformandet har vi gått igenom enkäten 

många gånger för att säkerställa att vi får relevant information utifrån vårt syfte. För att 

få syn på om vi får ut det vi behöver av enkäten har vi utfört en pilotstudie (se punkt 6.5). 

Då synliggjordes hur deltagarna uppfattade frågorna och om de ansåg om något behövde 

förtydligas (Denscombe, 2016).  

6.4 Etiska överväganden 

Ett grundläggande individskyddskrav kan förtydligas med fyra allmänna huvudkrav på 

forskning som beskrivs i Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa krav 

är informationskravet som informerar deltagarna om deras uppgift i projektet, 

undersökningens syfte och hur undersökningen i stora drag kommer genomföras. Det ska 

framgå att deltagandet är frivilligt och att insamlat material enbart kommer användas i 

syfte för forskning. Sedan är det samtyckeskravet som berör om undersökningen är av 

etisk känslig karaktär och att deltagarna i undersökningen alltid har rätten att bestämma 

över sin egen medverkan och kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

Konfidentialitetskravet handlar om att materialet ska förvaras så obehöriga personer inte 

ska kunna ta del av det. Personerna i undersökningen ska inte kunna identifieras eller 
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kännas igen. Till sist nyttjandekravet som innebär att materialet endast ska användas som 

forskningsmaterial och får inte lov att lånas ut till exempelvis en tidning.      

 Vi anser inte att undersökningen är av etisk känslig karaktär, men det finns en 

möjlighet att förskolläraren tycker att det är känsliga frågor därför tillhandahålls alla 

kraven. Det kommer även lämnas ut samtyckesblanketter till förskollärarna som deltar 

där de får information kring forskningen, hur materialet kommer hanteras samt 

information om att de kan avbryta sitt deltagande när de vill (Vetenskapsrådet, 2017).  

 Informationen som framkommer av enkäterna kommer under arbetets gång att 

förvaras dit inga obehöriga har åtkomst. Alla som medverkar i studien kommer att 

avidentifieras och enkäterna förses med ett serienummer som är kopplat till olika 

förskolor, detta så ingen ska veta vilka förskolor som medverkar i studien (Denscombe, 

2016). När studien är färdig och resultatet är sammanställt kommer den insamlade datan 

att raderas. De som deltar i studien kommer efteråt få möjlighet att se det färdiga resultatet 

om de så önskar (Vetenskapsrådet, 2017).  

6.5 Pilotstudie 

En pilotstudie har utförts vilket ger en möjlighet att se hur frågorna uppfattas av andra 

förskollärare som inte kommer ingå i studien. Då ges en förståelse för hur lång tid enkäten 

tar att besvara och detta bidrar till en möjlighet att utveckla och ändra frågorna innan 

enkäterna skickas ut (Denscombe, 2016). Pilotstudien genomfördes på så vis att vi tog 

kontakt med tre stycken bekanta som är utbildade förskollärare och frågade om de ville 

besvara våran enkät, samt komma med feedback på hur de tyckte enkäten var formulerad. 

När vi fick tillbaka enkäten var där en fråga som alla tre ansåg vara otydlig, vilket vi fick 

förståelse för när vi hörde deras förklaring. I övrigt hade de olika tankar, både bra och 

mindre bra. Utifrån dessa tankar bearbetades frågorna tills vi kände att vi var nöjda. Vid 

sammanställning av en enkät gäller det att den är väl bearbetad samt att den har ett klart 

fokus kring forskningsområdet. Det är även av vikt att strukturera upp formuläret så det 

stämmer överens med de teoretiska utgångspunkter som ligger till stor grund bakom 

arbetet (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 
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6.6 Genomförande 

I vår studie valde vi att lämna ut enkäterna själva på förskolorna. Deltagarna fick 

därigenom den personliga kontakten och möjligheten att ställa frågor om de undrade 

något kring undersökningen. Efter att vi avtalat en tid och dag med respektive förskola, 

åkte vi och delade ut enkäter samt samtyckesblanketter. Förskolorna informerades om när 

insamling av materialet skulle samlas in. Vi informerade om att det fanns 

kontaktinformation till oss i kuverten om de hade frågor eller andra funderingar. 

Deltagarna fick en veckas tid på sig att besvara enkäten innan den samlades in igen och 

vid insamlandet kontrollerade vi om samtliga samtyckesblanketter var underskrivna för 

att enkäterna skulle kunna användas. Detta gjordes på plats för att undvika dubbelt arbete 

att återkomma vid senare tillfälle för en underskrift. När materialet samlades in var det 

några förskollärare som bad om återkoppling av resultatet. Vi fick även kommentarer och 

synpunkter om enkäten, mest positivt, då de ansåg att frågorna var relevanta, men även 

konstruktiv kritik som en önskan om mer tid för att besvara enkäten. 

6.7 Tillförlitlighet och trovärdighet  

I vår enkätundersökning har vi kvalitativa inslag, men vi har förståelse för att 

tillförligheten inte stämmer eftersom pedagogisk dokumentation är ständigt pågående och 

därmed kan deltagarnas svar ändras efterhand som de tar till sig ny kunskap. Däremot 

kan andra forskare göra samma undersökning med samma frågor som vi har gjort därav 

är metoden tillförlitlig (Denscombe, 2016).  

Trovärdigheten i undersökningen har gjorts med stor förståelse för att alla deltagare i 

undersökningen har besvarat frågorna utifrån sina kunskaper och efter sin bästa förmåga. 

Som Denscombe (2016) nämner har vi inte haft några personliga värderingar vid 

sammanställningen av enkäterna och för resultatet som framkommit (Denscombe, 2016).  

I en kvantitativ metod som innefattar en enkätundersökning behöver många enkäter 

besvaras för att trovärdigheten ska bli representativ för målgruppen. Då vi gör en mindre 

undersökning med endast 49 besvarade enkäter har vi förståelse för att underlaget inte är 

representativt för alla som arbetar i förskolan. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) 

benämner detta som ett tillfällighetsurval. 
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6.8 Bearbetning av insamlat material 

Vi har fått in totalt 49 stycken enkäter som blivit besvarade. Dessa sammanställer vi sedan 

i en obesvarad enkät där vi för in data från varje enskild pappersenkät. Detta för att göra 

det enklare att sammanställa antal och se det mest förekommande svaret.  

Tillvägagångssättet vid iordningställandet av enkäten skedde i form av en pilotstudie 

där vi kunde se om frågorna var relevanta mot undersökningens syfte (Denscombe, 2016). 

Frågorna delas in i olika kategorier för att enklare sammanställa data, vilket leder vidare 

till inledande utforskning där det synliggörs olika samband och återkommande mönster 

bland svaren (Denscombe, 2016). Vid analysen av data syns det tydligt vilka svar som 

kan kopplas till forskningsfrågorna samt kan svarsalternativen lätt grupperas efter 

kategorierna: barns perspektiv, vuxenperspektivet och verksamheten (Denscombe, 2016). 

Däremot används inte materialet som är kopplat till verksamheten då syftet med studien 

är vuxenperspektivet och barns perspektiv.             

 Framställning och presentation av kvantitativa data har sammanställts med hjälp av 

tabeller. Det finns en skriftlig tolkning av resultatet kopplat till respektive tabell. 

Kvalitativa data sammanställs genom att skriftligt tolka materialet (Denscombe, 2016). 

För att undersöka syftet sammanställdes frågor som berör pedagogisk dokumentation. 

Dessa frågor kan andra forskare använda för vidare undersökning. Data som framkommit 

i undersökningen har reflekterats kring med hjälp av teorier och tidigare forskning 

(Denscombe, 2016). 
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7. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet som framkommit i den genomförda 

enkätundersökningen.  

7.1 Utbildningsår 

Vi ville ta reda på vilket år förskollärarna i undersökningen utbildade sig. Anledningen 

till detta var för att pedagogisk dokumentation började omtalas och användas i Sverige i 

början på 1990-talet. Kraven på dokumentation blev tydligare i den reviderade läroplanen 

som kom år 2010.  

Tabell 1: Förskollärarnas utbildningsår 

 

I tabell ett har vi sammanställt hur många som tog examen inom vilket tidsintervall. Av 

de 49 förskollärare som deltagit i studien utbildade tio förskollärare sig innan år 1990, 

fem förskollärare utbildade sig mellan år 1991 - 1999. Mellan år 2000 – 2011 utbildade 

sig nio förskollärare och efter år 2012 utbildade sig 25 förskollärare. 

 

Innan  år 1990 Mellan år 1991-1999 Mellan år 2000-2011 Efter år 2012

Antal 10 5 9 25
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Totalt 49 deltagare

Förskollärarnas examensår

Antal
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7.2 Syfte med pedagogisk dokumentation 

I en av frågorna i enkäten undrade vi vad förskolläraren har för syfte med att titta på det 

dokumenterade materialet. Vi sammanställde fem svarsalternativ som löd: förskolläraren 

vill utvecklas i sin yrkesroll, arbetslaget vill utvecklas i sin arbetsroll, förskolläraren vill 

se vad barnen har tagit åt sig från det dokumenterade tillfället, rektorn vill se hur 

verksamheten kan utvecklas och förskollärare vill se vad barnet gör i aktiviteten. Utifrån 

dessa alternativ bad vi deltagarna rangordna alternativen från ett till fem där ett var det 

syftet som förskolläraren hade i åtanke mest till fem som var syftet de hade minst i åtanke. 

 

  

I tabell två har vi valt att sammanställa de 49 deltagarnas nummer ett. Vi kan se att enbart 

tre förskollärare har syftet att utvecklas i sin egen yrkesroll. Sex förskollärare anser att 

syftet är att arbetslaget ska utvecklas i sin arbetsroll. 18 förskollärare har däremot barnens 

lärande som syfte med pedagogisk dokumentation. Det är en förskollärare som anser att 

pedagogisk dokumentation är för att rektorn vill se hur verksamheten kan utvecklas. Nio 

förskollärare har som syfte att se vad barnen gör i aktiviteten. Tolv enkäter kom tillbaka 

obesvarade på denna frågan.  

Yrkesroll Arbetslag
Barnens
lärande

Rektorn vill
ta del av

verksamhete
n

Barnens
delaktighet

Obesvarade

Antal 3 6 18 1 9 12

0
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4
6
8

10
12
14
16
18
20

Totalt 49 deltagare

Syfte med att titta på det dokumenterade materialet

Antal

 

Tabell 2: Syfte med att titta på det dokumenterade materialet 
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7.3 Barns perspektiv 

Alla förskollärare i studien kopplar pedagogisk dokumentation till att barnen ska få 

reflektera över sitt eget lärande. Förskollärare ser även pedagogisk dokumentation som 

ett verktyg och stöd för att hjälpa dem att vidareutveckla aktiviteter utifrån barnens 

intressen. Däremot kan vi utläsa att ingen låter barnen dokumentera ensamma, utan enbart 

med hjälp av förskollärare eller pedagog.  

Förskollärare ser pedagogisk dokumentation som ett sätt att följa barnens utveckling 

och var barnen befinner sig i förhållande till läroplansmålen. Barnen ska kunna titta på 

bilder och filmer för att minnas och reflektera över saker som har hänt tidigare. Detta 

bidrar till möjligheter för barnen att föra dialoger kring dokumentationerna och lära sig 

utav varandra. Pedagogisk dokumentation bidrar till att förskollärare synliggör barnens 

styrkor och får syn på om där är något barn som behöver extra verktyg i 

lärandesituationerna. Det framgår att det är ytterst få förskollärare som låter barnen 

dokumentera ensamma. Barnen är delaktiga i det som dokumenteras men tillsammans 

med en förskollärare eller pedagog. Det är däremot flera förskollärare som har skrivit att 

de önskar att de vore bättre på att låta barnen dokumentera ensamma. 

7.4 Dokumentationsverktyg 

För att ta reda på vilka dokumentationsverktyg förskollärarna använder ställdes en fråga 

kring vilka dokumentationsverktyg de använder sig av. Förskollärarna fick kryssa i fler 

av svarsalternativen då det ofta används mer än ett dokumentationssätt i förskolan. I tabell 

tre kan vi se vilka dokumentationssätt som används bland de tillfrågade förskollärarna. 

 

Tabell 3: Dokumentationsverktyg 

 

Fotografering Filminspelning Anteckningar Ljudinspelning Observation

Antal 48 41 41 14 44
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Vi har kunnat se att fotografering är det dokumentationsverktyg som används av flest 

förskollärare då 48 förskollärare kryssat i det svarsalternativet. 44 förskollärare använder 

observation som dokumentationsverktyg. Filminspelning och anteckningar använder 41 

förskollärare sig av och enbart 14 förskollärare nyttjar ljudinspelning som 

dokumentationsverktyg.  

7.5 Vuxenperspektiv 

I en av frågorna frågar vi hur förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation. En del 

besvarade att pedagogisk dokumentation ger möjligheten att se vad de kan göra för att 

utvecklas i sin egen yrkesroll. Här kommer några citat där förskollärare beskriver 

möjligheten till sin personliga utveckling genom att titta på dokumentationen: 

”Genom att se höra och reflektera över vad som händer kan jag utveckla mig själv som 

pedagog” (Förskollärare, 2020). 

”När jag har ett försatt syfte för undervisningen som jag/ vi sedan reflekterar över och 

analyserar. Ett verktyg som ger mig insikt i hur jag kan utvecklas i min roll som 

pedagog” (Förskollärare, 2020). 

”Som pedagog vill man utvecklas och lära sig nya saker hela tiden, utveckla min roll 

som pedagog” (Förskollärare, 2020). 

”Någonting som vi använder oss utav för att synliggöra vårt eget 

agerande//förhållningsätt i de situationerna vi dokumenterar” (Förskollärare, 2020). 

Ur ett vuxenperspektiv skapas möjlighet till utveckling genom att granska sig själv. Detta 

kan ske vid analys och reflektion kring dokumentationer så dokumentationen blir 

pedagogisk. Att se sig själv i dokumentationerna öppnar upp för personlig progression 

men skapar också insikten i hur lärsituationerna kan utvecklas. 

7.6 Synsätt på dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Genom sammanställning av resultatet i enkäten har olika uppfattningar om 

dokumentation och pedagogisk dokumentation framkommit. Det har varit både positiva 

och negativa tankar kring dokumentationens betydelse i förskolan.       

 Många anser att pedagogisk dokumentation är nödvändig för personlig utveckling. Ett 

stort antal förskollärare använder pedagogisk dokumentation för reflektion tillsammans 

med barnen för att se vad barnen tagit till sig från det dokumenterade tillfället. Det anses 

positivt att använda dokumentationen på föräldraportaler då vårdnadshavare får insyn i 
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verksamheten, det öppnar även upp för samtal mellan vårdnadshavare och barn kring hur 

dagen har varit. ”En metod för att öka medvetenheten i ens arbete i förskolan, för att få 

syn på lärprocesser, reflektera över förhållningssätt, hur man ska jobba vidare 

tillsammans med barnen. Att alla steg är med, reflektera barn/ pedagog, pedagog/ 

pedagog och barn/barn” (Förskollärare, 2020).  En del av de negativa aspekterna kring 

dokumentation är att det tar för mycket tid från barnen. Speciellt på småbarnsavdelningar 

beskriver förskollärare att de lägger mer tid på omsorg än på dokumentationer. 

”Jag är kluven till att dokumentera allt vi gör. Barn måste få uppleva full 

uppmärksamhet från pedagogerna. Den som antecknar eller har en Ipad emellan sig 

själv och barngruppen är inte fullt närvarande” (Förskollärare, 2020). 

 

En annan synpunkt som nämns är att dokumentationen är bra för att rektorn ska 

få insikt i verksamheten och för att se vilka läroplansmål som är uppnådda i 

förskolan för respektive barn. En förskollärare (2020) uttryckte sig såhär: ”[…] 

däremot fungerar den utmärkt som kontrollinstrument för den rektor som vill gå in 

och titta på hur många av läroplanens mål som är avbockade för respektive barn. 

Man mäter alltså kvantitet men är ointresserad av kvalitet […] .”             

           

7.7 Dokumentationstillfälle 

En av frågorna i enkäten löd: Är dokumentationen inplanerad under aktiviteterna, det vill 

säga är en person avsatt för att enbart dokumentera?  

 

Tabell 4: Inplanerad dokumentation 
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 I tabell fyra, kan vi se att enbart sju av de 49 deltagarna svarade att de planerar in 

dokumentationen i aktiviteterna. 13 svarade nej på den frågan och 29 svarade att de 

planerar in det ibland. Förskollärarna fick en följdfråga kring om de dokumenterar vid 

spontana, planerade eller både planerade och spontana tillfällen och det framgår att 48 av 

49 förskollärare dokumenterar vid både planerade och spontana tillfällen. En 

förskollärare har besvarat att hen enbart dokumenterar vid spontana tillfällen och där är 

ingen förskollärare som dokumenterar vid enbart planerade tillfällen.  

I enkäten fick förskollärarna ytterligare en följdfråga där vi frågade hur ofta de 

dokumenterar vid spontana respektive planerade situationer. Båda alternativen visar att 

det mest förekommande svaret är att dokumentationerna sker en till två dagar i veckan. 

Förskollärarna fick även frågan om vem som dokumenterar vid de planerade och spontana 

aktiviteterna. Alla 49 deltagare besvarade frågan och de mest förekommande svaret var 

förskollärarna eller pedagogen (exempelvis barnskötare). Det framgår att när 

dokumentationen är gjord analyseras dokumentationen främst av arbetslaget gemensamt.  

Vi ville veta om förskollärare anser att de utför pedagogisk dokumentation, därav 

ställde vi frågan och det visade sig att av de 49 deltagarna har 43 svarat att de utför 

pedagogiska dokumentationer, tre har svarat att de inte genomför pedagogiska 

dokumentationer och tre är osäkra på om deras dokumentationer blir pedagogiska. 
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8. Analys av resultat 

Här presenteras resultatet i relation till våra pedagogiska utgångspunkter i fenomenografi 

och utvecklingspedagogik.  

8.1 Utbildningsår  

Vi jämförde hur många förskollärare som uppfattar pedagogisk dokumentation som ett 

hjälpmedel för personlig utveckling. Detta ställdes i relation till hur många svarande det 

finns i varje kategori. Alla som utbildade sig innan 1990-talet kopplade pedagogisk 

dokumentation till utveckling av sin egen yrkesroll. Det var ingen av de andra 

kategorierna där alla ansåg att pedagogisk dokumentation bidrar till yrkesutveckling. Det 

synliggjordes att 40 av 49 förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg för att se sig själv i sin egen yrkesroll för utveckling. Om vi tolkar förskollärarnas 

uppfattningar av pedagogisk dokumentation rätt blir vår slutsats att utvecklingen i 

förskolan är prospektiv då de flesta förskollärare har mer än enbart barnens perspektiv 

när de utför pedagogisk dokumentation. Genom att skapa sig uppfattningar kring 

fenomen som sker skapas möjlighet till förändring och utveckling (Marton & Booth, 

2000).  

8.2 Syfte med pedagogisk dokumentation 

Förskollärarna fick rangordna syftet med att analysera det dokumenterade materialet från 

det som de gör mest till minst. Det framkom att barnens lärande står högst i fokus när de 

utför pedagogisk dokumentation. Det är inte många av de som svarat som anser det 

viktigaste med pedagogisk dokumentation är att belysa sin egen yrkesroll. Marton och 

Booth (2000) beskriver att utförandet av pedagogisk dokumentation ger möjligheten att 

uppfatta ett fenomen ur ett nytt perspektiv. När pedagogisk dokumentation sker så öppnas 

möjligheter där nya sidor kan synliggöras i både förskollärarens lärande och i barnens 

lärande. Som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) nämner kan 

förskollärare genom att byta perspektiv skapa en medvetenhet kring hur de ska lära ut för 

att nå ut till barnen. 48 av 49 enkätdeltagare svarade att det som var deras minst 

prioriterade syfte med att utföra pedagogisk dokumentation var att rektorn vill se hur 
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verksamheten kan utvecklas. Om detta beror på att rektorn inte frågar efter materialet 

eller om förskollärarna anser att de andra alternativen är viktigare framgår inte.  

8.3 Barns perspektiv 

Att se saker ur barnens perspektiv gör barnen delaktiga i lärandet som sker på förskolan. 

Vad barnen har för erfarenheter påverkar hur de tar till sig kunskap (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2014). Om förskollärare inte har barnens intresse i fokus när de 

utför pedagogisk dokumentation så får de inget helhetsperspektiv av förskolan. Eftersom 

barnens lärande och rollen som förskollärare går hand i hand behövs båda delarna för en 

pedagogisk verksamhet. I undersökningen synliggjordes det att de flesta förskollärare ser 

pedagogisk dokumentation som ett viktigt hjälpmedel för att synliggöra barnens lärande 

och intresse. 

Av resultatet framgår att ingen låter barnen dokumentera ensamma. Barnen är ibland 

delaktiga i dokumenterandet, men i så fall med en förskollärare eller pedagog. Vi menar 

att det finns en risk att barnen blir styrda i vad de ska dokumentera. Om förskollärare låter 

barnen fotografera själva utan hjälp kan resultatet eventuellt bli annorlunda och barnens 

intresse kan synliggöras tydligare. Det var en förskollärare som önskade att de var bättre 

på att låta barnen dokumentera själva. Pramling Samuelsson och Williams (2015) belyser 

att barns perspektiv handlar om att låta barnens synvinklar och idéer vara i fokus när 

förskollärare skapar lärmiljöer för barnen. 

8.4 Dokumentationsverktyg 

Förskollärarna svarade att fotografering och observation är de två dokumentationsverktyg 

som de använder mest. Vår tolkning är att fotografering är den mest använda metoden 

eftersom foto är enkelt att göra collage av och sätta upp på avdelningarna och på så vis 

synliggöra olika lärandetillfällen för barnen. Observation är något som används för 

kartläggning av var barnen befinner sig utifrån förskolans lärandemål som exempelvis 

kan göras genom att iaktta barns lek. Marton (1992) beskriver detta som att barnens 

kunskaper ser olika ut beroende på deras tidigare erfarenheter kring vissa fenomen. 

Genom observationer och fotografering synliggörs det för förskolläraren vad barnen tagit 

till sig och hur de utifrån barnens erfarenheter och intresse ska arbeta vidare utifrån barns 
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perspektiv. Om de istället hade analyserat fotografierna och observationerna utifrån ett 

vuxenperspektiv hade förskolläraren troligen kunnat fokusera på sin egen yrkesroll. Vi 

har stor förståelse för att vid fotografering fotograferas det barnen gör, men det är också 

viktigt att få med förskollärarna i fotografierna för att synliggöra exempelvis hur 

förskolläraren är vänd utifrån barngruppen, om barnen är fokuserade och tittar på 

förskolläraren. Om inte, vad kan förskolläraren ändra i sitt förhållningssätt för att fånga 

barnens intresse? Med hjälp av dokumentation skapas möjlighet att se något från en annan 

synvinkel och förmågan att se saker som inte synliggjorts tidigare (Marton & Booth, 

2000).  

8.5 Vuxenperspektiv 

I vår studie undersöker vi hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk 

dokumentation. Eftersom det är förskollärares uppfattning som efterfrågas kopplar vi 

fenomenografin till vuxenperspektivet. Det synliggörs i studien att förskollärare har olika 

uppfattningar kring vad pedagogisk dokumentation är. Fenomenografi handlar enligt 

Marton (2000) om förmågan att erfara ett fenomen ur ett nytt synsätt. Beroende på vilken 

dokumentationsmetod förskolläraren använder sig av exempelvis fotografering, film, 

papper och penna ökar möjligheten till att uppfatta saker och då även förståelsen för 

specifika situationer (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). En film ger 

exempelvis mer att analysera än ett fotografi med tanke på att du ser och hör vad som 

utspelar sig till skillnad från en bild där du enbart ser det som fotograferats. 

8.6 Synsätt på dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Många förskollärare anser att pedagogisk dokumentation är nödvändig för personlig 

utveckling, vilket vi tolkar som att förskollärarna analyserar materialet för att bilda sig en 

uppfattning om hur de kan utvecklas i sin yrkesroll. Fenomenografi handlar om 

uppfattningar kring sitt eget lärande (Marton & Booth, 2000), vilket vi kopplar till att 

förskollärare genom pedagogisk dokumentation bildar sig en uppfattning kring sin 

personliga yrkesroll. Bowden och Marton (1998) beskriver att titta på samma situation 

mer än en gång kan bidra till att det skapas nya uppfattningar om samma fenomen.  
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Förskolläraren tittar på den pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen 

för att se vad barnen minns från det specifika tillfället. De använder även pedagogisk 

dokumentation som en länk mellan hem och förskola för att dela med sig av det som sker 

i förskolan på föräldraportaler. Några förskollärare var negativt inställda till 

dokumentationen som sker i förskolan och anser att den tar tid från barngruppen.  

8.7 Dokumentationstillfälle 

I resultatet framgår det att 48 av 49 förskollärare dokumenterar vid både spontana och 

planerade tillfällen. Däremot är det inte alltid en person avsatt för att sköta 

dokumentationen. En förskollärare uttryckte sig så här: ”Jag är kluven till att dokumentera 

allt vi gör. Barn måste få uppleva full uppmärksamhet från pedagogerna. Den som 

antecknar eller har en Ipad emellan sig själv och barngruppen är inte fullt närvarande” 

(Förskollärare, 2020). Här kan vi se ett tydligt exempel på att om kunskapen om att en 

person kan sköta dokumentationen hade varit större så hade det inte känts som att 

förskolläraren är frånvarande i aktiviteten. Detta kan förskollärare tillvarata på när de 

planerar den pedagogiska dokumentationen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2014). 

8.8 Slutsats 

Det framkommer att förskollärare använder pedagogisk dokumentation till att se vart 

barnens intresse ligger, ett så kallat barns perspektiv. En del förskollärare använder även 

pedagogisk dokumentation för att kunna se hur de är i sitt förhållningssätt för att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll, vilket kan ses ur ett vuxenperspektiv. I studien svarar några 

förskollärare att de inte utför pedagogisk dokumentation och vissa förskollärare är osäkra 

på vad pedagogisk dokumentation är och om de utför det.  
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9. Diskussion 

Syftet med den här studien är att se hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk 

dokumentation, om de utgår från barnens perspektiv, ett vuxenperspektiv eller båda 

perspektiven samt vilken konsekvens det har för yrkesrollen. Dessa funderingar bidrar till 

forskningsfrågorna som ligger till grund för vårt arbete: Hur uppfattar förskollärare 

begreppet pedagogisk dokumentation? Hur anger förskollärare att de utför pedagogisk 

dokumentation? Här presenteras vår diskussion utifrån styrdokument, tidigare forskning 

och resultat.  

9.1 Diskussion kring pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation har stor betydelse för utvecklingen av förskolans verksamhet. 

I resultatet kan vi se hur begreppet pedagogisk dokumentation uppfattas av förskollärare 

som ingår i studien. Pedagogisk dokumentation ska vara ett levande dokument som är 

ständigt pågående (Lens Taguchi, 2013). Om förskolläraren som sköter aktiviteten även 

ska dokumentera måste förskolläraren arbeta växelvis med att dokumentera och med att 

hjälpa barnen. Är det personalbrist så finns möjlighet att ställa upp ett stativ och filma 

och på så vis undvika att en person står bakom Ipaden eller liknande. Det är viktigt att 

förskollärare är medvetna om att de ibland måste avvika från sin planerade aktivitet om 

utfallet inte blir som hen tänkt och på så vis utmana sig i sin yrkesroll för att hitta nya 

infallsvinklar (Johannesen & Sandvik, 2009). Detta kan göras med pedagogisk 

dokumentation för att synliggöra hur förskollärare skapar lärande i de olika situationerna 

(Hedegaard & Hansen, 2011).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att dokumentation ska integreras 

med läroplansmålen för att skapa en helhet i verksamheten. Detta kan vi se att 

förskollärare gör efter att ha analyserat och tolkat resultatet. Däremot gör de det på olika 

sätt efter hur de har uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Enligt Lindgren 

(2020) är förskollärarens tidigare erfarenheter grunden för hur de skapar nya kunskaper 

utifrån pedagogisk dokumentation. 

Mestadels är det positiva uppfattningar kring dokumentation och pedagogisk 

dokumentation, men eftersom det är viktigt att belysa även det negativa har vi valt att 

göra det här. Om förskollärare lär sig att integrera dokumentation i verksamheten blir den 
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ett hjälpmedel utan att den känns krävande. De flesta analyserar troligtvis sitt material 

men kanske inte har förståelse för att det är det som är pedagogisk dokumentation.  Ett 

specifikt lärandetillfälle kan skapa nya uppfattningar vilket kan bidra till utveckling av 

den personliga yrkesrollen (Pramling Samuelsson, 2015). Om förskollärare exempelvis 

vågar observera varandra i barngruppen så kan en utveckling ske såväl hos arbetslaget 

som hos den enskilde förskolläraren. Detta kan upplevas svårt då ingen vill såra sina 

kollegor. Kanske är man rädd för att det ska bli dålig stämning i arbetslaget. Däremot är 

det lika viktigt att belysa när någon gör något bra. 

Anledningen till att förskollärare utför pedagogisk dokumentation är för att synliggöra 

vad barnen har tagit till sig av lärandetillfällena, samt hitta barnens intresse och 

kategorisera var de befinner sig i utvecklingen i förhållande till läroplanens mål. Detta då 

kraven på förskollärare har ökat och målen för det pedagogiska arbetet i förskolan har 

utvecklats för att gagna barnens lärande och utveckling. Därmed får också förskolläraren 

mer ansvar än övriga i arbetslaget (Pramling Samuelsson, 2017). Om förskolläraren har 

mer ansvar än övriga i arbetslaget kan det uppkomma stress för att hinna med det 

pedagogiska ansvaret vid lärandetillfällena och den pedagogiska dokumentationen kan 

bli åsidosatt.  

De flesta förskollärare utgår från barnens perspektiv. Där kan vi se att förskollärare 

använder pedagogisk dokumentation genom att reflektera tillsammans med barnen för att 

se var barnens intresse ligger. Däremot visar resultatet att nästan inga förskollärare låter 

barnen sköta dokumentationen ensam, utan om barnen dokumenterar så sker det i samspel 

med en förskollärare eller pedagog. Hur mycket av barnens intresse är det som verkligen 

visar sig? Om barnen enbart dokumenterar tillsammans med en förskollärare eller en 

pedagog finns en risk att barnen omedvetet blir styrda mot det som förskolläraren eller 

pedagogen vill att de ska dokumentera. Om barnen dokumenterar själva synliggörs deras 

intresse då barnen själva väljer att filma, fotografera med mera det som de finner 

intressant. Essén, Björklund & Olsborn Björby (2015) nämner att förskollärare måste 

planera in för att barnens upptäckande ska ske utan att släppa på sin egen planering och 

ansvar.   

Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till ett synliggörande i verksamheten där 

förändring kan ske (Sheridan, Williams & Sandberg, 2013). Detta för att kvaliteten ska 

bli bättre på många olika plan. I vår studie synliggörs det att många förskollärare kopplar 
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pedagogisk dokumentation till föräldraportalen. Vi anser att föräldraportalen är en länk 

som ger vårdnadshavarna en möjlighet till att få insyn i vad som sker i verksamheten när 

deras barn vistas där. Förskollärarna kopplar föräldraportaler till pedagogisk 

dokumentation. Vår uppfattning av föräldraportalens mening är att den är informativ där 

förskolläraren delar bilder med eventuella citat från läroplanen och det är inget dokument 

som brukar reflekteras över i den bemärkelsen att det blir en pedagogisk dokumentation. 

Då en förskollärare har mycket som ingår i sin arbetsroll exempelvis sin egen 

yrkesutövning, bemötande av barn och vårdnadshavare, men också samarbetet i ett 

arbetslag är det mycket som hänger ihop för att kvaliteten i förskolan ska vara bra. Det 

systematiska kvalitetsarbetet bidrar till att ett förändringsarbete kan synliggöras, 

framförallt hos den enskilde förskolläraren (Sheridan, Williams & Sandberg, 2013). 

Precis som Elfström Pettersson (2017) nämner ska förskolläraren använda pedagogisk 

dokumentation för att ta hänsyn till barnens intresse för att förskolans verksamhet ska 

utvecklas. Vi ställer oss frågande till varför inte vuxenperspektivet har mer plats i den 

pedagogiska dokumentationen eftersom utveckling sker både hos förskolläraren och i 

förskolans verksamhet. Alvestad och Sheridan (2015) fick i sin studie fram att 

förskollärarens intentioner med pedagogisk dokumentation i förskolan var att skapa fokus 

på både förskollärarens eget arbete och barnens deltagande i aktiviteterna. Förskollärare 

som ser pedagogisk dokumentation ur ett vuxenperspektiv har kunskapen om att 

dokumentation är viktig för att även utveckla sin egen yrkesroll. Genom att bli medveten 

om sitt förhållningssätt skapar förskolläraren möjligheter för att bemöta barnen på bästa 

sätt och förmedla den kunskap och trygghet som barnen behöver när de är på förskolan 

(Hultberg Ingridz, 2014).        

Alla förskollärare utför pedagogisk dokumentation, däremot är det inte alla som har 

både barnens perspektiv och vuxenperspektivet i åtanke när de utför pedagogisk 

dokumentation.  I undersökningen framgår det att några förskollärare inte utför eller är 

osäkra på om de utför pedagogisk dokumentation. Det tror vi beror på att förskollärarna 

har olika uppfattningar kring vad begreppet innebär. Åberg och Lenz Taguchi (2018) 

beskriver att när dokumentationen blir ett stöd i arbetet som utförs övergår den till 

pedagogisk dokumentation. I Hostyn, Mäkitalo, Hakari och Vandenbussches (2018) 

studie fick de fram resultatet att pedagogisk dokumentation sällan används som ett 

verktyg för professionell utveckling hos förskollärare. Detta kopplar vi till hur 
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förskollärare väljer att se på situationen beroende på tidigare erfarenheter. I Tyskland och 

Nya Zeeland gjorde Knauf (2019) en studie vars resultat visar att förskollärare, trots 

vetskapen om vad pedagogisk dokumentation kan bidra med, har svårt att integrera 

dokumentationen i förskolans verksamhet. Efter att tagit del av Rintakorpis (2016) studie 

bland finska förskollärare, där resultatet visar på det motsatta, att pedagogisk 

dokumentation stärker förskolläraren i sin yrkesroll ställer vi oss frågande till om 

förskollärare har fått olika mycket kunskap om pedagogisk dokumentation beroende på 

var i världen de utbildat sig.  

Förskollärarna utför nästan inte alls pedagogiska dokumentationer ensamma utan det 

sker nästan alltid i arbetslaget. Om detta beror på osäkerhet från förskollärarens sida eller 

om det bara är att arbetslaget vill arbeta tillsammans framgår inte. Hwang och Nilsson 

(2014) nämner att den enskilde individen kan undvika att säga sina personliga åsikter på 

grund av rädsla för konflikter. Därför kan det underlätta att diskutera gemensamt i 

arbetslaget för att få en förståelse för varandras åsikter. Säljö (2015) nämner att 

tillsammans kan arbetslaget synliggöra olika uppfattningar om situationer som kan bidra 

till förändring.  

  För att utveckla förskolans verksamhet behöver förskollärare analysera både 

individuellt och i arbetslag. Vi menar att om förskollärare vill utvecklas och lära sig nya 

saker efterhand som de är verksamma förskollärare så ökar även barnens kunskaper 

eftersom förskolläraren blir bättre på att se hur och vad för kunskap de förmedlar (Hwang 

& Nilsson, 2011).    

9.2 Konsekvenser för yrkesrollen 

I resultatet som framkommit kan vi se att förskollärarna framförallt har barns perspektiv 

i fokus när de utför pedagogisk dokumentation. Konsekvenserna av detta kan vara om 

förskolläraren inte vågar analysera sitt eget förhållningssätt i sin yrkesroll så utvecklas 

inte heller förskolans verksamhet. Vi anser att om förskollärare vågar se både sina 

negativa och positiva sidor så blir de medvetna om sitt eget förhållningssätt vilket kan 

bidra till utveckling av kvaliteten i förskolan samt den egna yrkesrollen.  
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10. Metoddiskussion 

Studien avslutas med en diskussion om valet av metod och reflekterar över de 

konsekvenser våra olika ställningstaganden har fått. Resultatets reliabilitet och validitet 

diskuteras också här. 

10.1 Metodval 

Vi valde att utforma en pappersenkät som delades ut på olika förskolor. Anledningen till 

detta var dels på grund av den rådande pandemin men även för att vi tänkte att fler enkäter 

skulle bli besvarade om förskolläraren kunde besvara frågorna när de har tid. Frågorna 

har anpassats efter syftet till studien för att få in så relevanta svar som möjligt. Vi har valt 

att inte sammanställa resultatet kring verksamheten då vi har fokuserat på barns 

perspektiv och vuxenperspektivet. Detta anser vi har varit ett relevant val utifrån 

frågeställningarna.  

Vid sammanställningen av resultatet märkte vi att två frågor kunde ha omformulerats 

då frågorna inte blev besvarade eller annorlunda besvarade utifrån vad vi förväntade oss. 

Dessa frågor var fråga ett och tolv (Se bilaga 2). Fråga ett, där några stycken kryssat i två 

alternativ, vilket vi tolkade som att det första var när de började utbildningen och det 

senare var examensåret.  

Fråga tolv (se bilaga 2). Visade att förskollärare inte besvarade frågan eller enbart 

kryssade i alla eller några alternativ. De skulle numrera ett till fem från mest till minst. 

Om detta beror på otydlighet från vår sida eller stressade förskollärare vet vi inte. Alla 

besvarade inte frågan vilket påverkar resultatet i högsta grad då det var ett bortfall på hela 

tolv personer av totalt 49 medverkande. Vi kanske hade fått se ett helt annat resultat 

eftersom resultaten var ganska jämna och de sista tolv hade kanske haft andra synpunkter 

än de som besvarade frågan.  

Artiklarna som benämns i studien har vi hittat genom att vi har varit inne på sökmotorn 

Summon som vi funnit via Högskolan Kristianstads hemsida. Där har vi sökt på ord som 

pedagogisk dokumentation, dokumentation, pedagogical documentation, pedagogical 

documentation in preeschool och documentation. 
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10.2 Reliabilitet och validitet  

Metoden som vi använder i vår enkätundersökning anser vi är tillförlitlig då andra 

forskare kan använda samma enkätfrågor som vi har utformat. Däremot är inte svaren 

tillförlitliga för målgruppen, i detta fall förskollärare, då det hela tiden kommer nya tankar 

och ny kunskap kring pedagogisk dokumentation (Denscombe, 2016). Detta gör att de 

som besvarat vår enkät nu, kanske svarar annorlunda om tre veckor för de har fått ny 

insikt i ämnet. Vi har inte haft några personliga värderingar vid analysen av enkäterna. 

Eftersom alla har olika åsikter om ämnet förstår vi att alla besvarat enkäten efter den 

personliga kunskap och uppfattningar som de har om pedagogisk dokumentation 

(Denscombe, 2016).  

En kvalitativ enkätundersökning kräver ett stort urval av svarande, men eftersom detta 

är en mindre undersökning med 49 deltagande är vi medvetna att om undersökningen 

skulle återskapas men med ett större urval så skulle resultatet se annorlunda ut. Då vi 

gjort ett tillfällighetsurval, det vill säga, valt en målgrupp som arbetar med ämnet vi vill 

belysa så anser vi att trovärdigheten i arbetet inte är representativt för hela målgruppen 

som arbetar som förskollärare (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Det kan mer 

användas för att synliggöra tankarna kring hur pedagogisk dokumentation uppfattas av 

ett urval förskollärare som ingick i vår undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

11. Framtida forskning 

Efter att tagit del av förskollärares uppfattningar kring begreppet pedagogisk 

dokumentation hade vi tyckt att det vore spännande att se en framtida forskning i vad som 

hade skett om förskolläraren hade fått en kontinuerlig utbildning i ämnet pedagogisk 

dokumentation. Hur hade förskolläraren arbetat med pedagogisk dokumentation om de 

hade fått se konkreta exempel på olika tillvägagångssätt att använda materialet på? Skulle 

det ta bort eventuell stress om förskollärare fick lära sig att integrera pedagogisk 

dokumentation i förskolan? Skulle fler förskollärare arbeta med pedagogisk 

dokumentation i förskolan och i så fall hur?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesblankett 

     Sida 1/2 

Information om projektet Dokumentation i förskolans verksamhet med 

försäkran om samtycke 

Vi är två studenter som heter Linda Jonasson & Jannike Leandersson. Under hösten 2020 

läser vi sista terminen i Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien 

genomförs som del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att 

publiceras i en examensuppsats. 

 

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring Dokumentation i förskolans 

verksamhet. Syftet med vår enkätundersökning är att få reda på hur dokumentering görs 

i förskolans verksamhet. När dokumenteras det? För vem dokumenteras det? Hur används 

materialet som blivit dokumenterat? 

Svaren från enkäterna kommer sedan att sammanställas av studenterna för att få en 

överblick kring dokumentation. Vi vill uppmärksamma dig på att allt deltagande är 

frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst.  

Enkäterna delas ut på avdelningen och vi bestämmer ett datum när de samlas in. Om 

deltagarna önskar så kan tid bokas för att återkoppla.  

 

Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om 

hantering av personuppgifter (GDPR). 

Alla som medverkar i enkätundersökningen kommer att vara anonyma och allt insamlat 

material kommer enbart vara åtkomligt för studenterna, detta för att skydda deltagarnas 

identitet. 

 

Vi önskar besked om ditt samtycke under vecka 39.  

 

 

______________________________          ________________________________ 

Linda Jonasson                                         Jannike Leandersson 

 

Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på: 

Jannike Leandersson: jannike.leandersson0016@stud.hkr.se 

Linda Jonasson: linda.jonasson0214@stud.hkr.se 
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Vår handledare på Högskolan Kristianstad är  

Ing-Marie Åkerblom:  Ing-marie.akerblom@hkr.se 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 

 

 

 

      Sida 2/2 

Samtycke till deltagande i studien Dokumentation i förskolans 

verksamhet.  

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien Dokumentation 

i förskolans verksamhet.  

 

Datum …………………………. 

 

 

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

Deltagares Namnteckning    

 

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

Namnförtydligande   
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Bilaga 2: Enkätundersökning 

   Serienr:  

ENKÄTUNDERSÖKNING 

Syftet med vår enkätundersökning är att få reda på hur dokumentering används i 

förskolans verksamhet. När dokumenteras det? För vem dokumenteras det? Hur används 

materialet som blivit dokumenterat? Alla som besvarar enkäten är anonyma. Enkäterna 

kommer att samlas in fredagen den 25/9–2020. 

 

HUR DOKUMENTERAS DET I VERKSAMHETEN? 

1.  Jag utbildade mig: 

o Innan 1990 – talet. 

o Mellan 1991 – 1999. 

o Mellan 2000 – 2011.  

o 2012 – 2020.  

 

2. Vilken sorts dokumentation använder ni er av? (flera alternativ går bra).  

o Fotografering 

o Filmar 

o Anteckningar 

o Ljudinspelningar 

o Observationer. 

 

3. När sker dokumentationen?  

o Enbart vid planerade tillfällen. 

o Enbart spontana tillfällen. 

o Vid både spontana och planerade tillfällen.  
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4.  Hur ofta anser ni att ni dokumenterar spontant? 

o Varje dag. 

o 1-2 dagar i veckan.   

o 3-4 dagar i veckan. 

o Någon gång i månaden. 

o Aldrig.   

 

5.  Hur ofta anser ni att ni dokumenterar vid planerade tillfällen exempelvis 

samling, aktiviteter med mera.  

o Varje dag. 

o 1-2 dagar i veckan. 

o 3-4 dagar i veckan.  

o Någon gång i månaden. 

o Aldrig.  

 

6. Vem dokumenterar? (Flera alternativ är okej).  

o Barnen. 

o Pedagog (exempelvis barnskötare). 

o Förskollärare. 

o Pedagog/förskollärare med barn. 

 

7. Är dokumentationen inplanerad under aktiviteterna, det vill säga är en person 

avsatt för att enbart dokumentera? 

o Ja. 

o Nej. 

o Ibland. 
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8.  Varför dokumenterar jag? (Flera alternativ går bra).  

o För att det förväntas av mig. 

o För att jag vill utvecklas i min yrkesroll. 

o För att vårdnadshavare ska få insyn i verksamheten. 

o Annat:_____________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Övrig information om hur det dokumenteras i verksamheten som ni vill dela 

med er av här: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

HUR TAS MATERIALET FRÅN DOKUMENTATIONERNA TILLVARA? 

10.  Var används materialet från dokumentationen? (Flera alternativ går bra). 

o På avdelningen. 

o Föräldraportal ex. infomentor, presto daycare med mera.  

o Arbetslagsmöten. 

o Annat _____________________________________________________ 

 

      11.  Vem analyserar det dokumenterade materialet? (flera alternativ går bra).  

o Arbetslaget tillsammans. 

o Arbetslaget tillsammans med rektor. 

o Förskolläraren med barnen.  

o Förskolläraren ensam.  

o Annat: ____________________________________________________ 
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12. Vad är syftet med att titta på det dokumenterade materialet? (Sätt 1–5 efter vad 

du gör mest till minst).  

o Förskolläraren vill utvecklas i sin yrkesroll. 

o Arbetslaget vill utvecklas i sin arbetsroll. 

o Förskolläraren vill se vad barnen har tagit åt sig från det dokumenterade 

tillfället.  

o Rektorn vill se hur verksamheten kan utvecklas.  

o Förskollärare vill se vad barnet gör i aktiviteten.  

 

13. Beskriv vad pedagogisk dokumentation är för dig. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14.  Anser du att du utför pedagogiska dokumentationer? 

o Ja 

o Nej 

o Osäker 

 

15. Övrig information om hur materialet från dokumentationerna tas tillvara som ni                                                             

vill dela med er av här:                     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH FÖR DITT ENGAGEMANG! 


