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uppmuntrat mig även under sena kvällar.  

Nikolina Olsbring  

Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte ........................................................................................................................... 8 

2. Forskning- och litteraturgenomgång .............................................................................. 8 

2.1 Vad är dokumentation? .............................................................................................. 9 

2.2 Vad är pedagogisk dokumentation? ......................................................................... 10 

2.3 Barns delaktighet och inflytande .............................................................................. 11 

2.4 Möjligheter med pedagogisk dokumentation ........................................................... 12 

3. Sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt ............................................. 12 

3.1 Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................ 13 

4. Kvalitativ metod ............................................................................................................. 14 

4.1 Gruppintervjuer ........................................................................................................ 14 

4.2 Urval ......................................................................................................................... 15 

4.3 Genomförande .......................................................................................................... 15 

4.4 Analys av data .......................................................................................................... 16 

4.5 Etiska övervägande .................................................................................................. 17 

4.6 Metodkritik ............................................................................................................... 17 

5. Resultat ............................................................................................................................ 19 

5.1 Pedagogisk dokumentation som verktyg .................................................................. 19 

5.1.1 Ett verktyg för pedagoger och barn ..................................................................... 20 

5.2 Delaktighet och inflytande ....................................................................................... 22 

5.3 Utmaningar och hinder med pedagogisk dokumentation ......................................... 24 

5.3.1 Brist på tid och möjlighet ..................................................................................... 24 



 

 

6 

 

5.3.2 Brist på kompetens och erfarenhet ....................................................................... 25 

5.4 Utveckling av den pedagogiska verksamheten ........................................................ 26 

5.5 Sammanfattning av resultat ...................................................................................... 27 

6. Analys .............................................................................................................................. 28 

7. Diskussion ....................................................................................................................... 29 

7.1 Pedagogisk dokumentation som verktyg .................................................................. 29 

7.2 Delaktighet och inflytande ....................................................................................... 30 

7.3 Utmaningar och hinder med pedagogisk dokumentation ......................................... 31 

7.4 Utveckling av den pedagogiska verksamheten ........................................................ 32 

8. Slutsats ............................................................................................................................. 33 

9. Framtida forskning ........................................................................................................ 34 

Referenser ............................................................................................................................. 35 

Bilaga 1 Informationsbrev med samtyckesblankett ............................................................ 37 

Bilaga 2 Intervjuguide ........................................................................................................... 39 

 



 

7 

 

1. Inledning 

Förskolan och den sociala arena den är diskuteras ofta utifrån vilka förutsättningar den erbjuder 

barn och hur de får möjlighet att utvecklas och lära i sampel med nyfikenhet och glädje. 

Dokumentation som en del av det systematiska kvalitetsarbete som förskoleverksamheten ska 

grundas och utvecklas efter kan genomföras på olika vis. Som Emilson och Pramling 

Samuelsson (2014) nämner så kan dokumentation och dess olika utformningar variera och vad 

de sedan fokuserar på och centrerar är utifrån pedagogers individuella fokus och syfte. Det är 

därför rimligt att tala om att dokumentation fyller olika syfte utifrån vem som dokumenterar 

och varför. Pedagogisk dokumentation kan ses som en förlängning av den dokumentation som 

uppstår utifrån enbart pedagogers individuella ändamål. Enligt Hostyn, Mäkitalo, Hakari (Tast) 

& Vandenbussche (2020) så skapar pedagogisk dokumentation en känsla av gemenskap, den 

gruppinteraktion som skapas i dokumentationsprocessen tillåter barn att känna och utveckla en 

självmedvetenhet. Rintakorpi (2016) nämner i sin forskning med finska förskolpedagoger att 

pedagogisk dokumentation tenderar att beskrivas som en trollstav med magiska egenskaper, där 

arbetssättet kan erbjuda direkta förändringar. Hon nämner även att pedagoger som arbetat med 

pedagogisk dokumentation påpekar eventuella fallgropar som korrelerar med kompetens och 

tidsbrist. För att kunna implementera pedagogisk dokumentation i verksamheten så krävs det 

teoretisk kunskap kring hur det kan och bör arbetas med men även praktisk kunskap för att 

kritiskt kunna avgöra när och hur arbetssättet faktiskt tillgodoser barn och pedagoger just det 

som det är avsett att göra. Hur detta ska ske och hur pedagoger väljer att genomföra och 

upprätthålla detta är upp till varje förskola och arbetslag. I läroplanen för förskolan går det att 

läsa följande: 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det 

ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.”  

(Skolverket, 2018. ss. 18) 

Genom att använda pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg så ämnar många 

pedagoger att uppfylla och utföra ovanstående uppdrag och samtidigt erbjuda såväl sig själva 

som barn en inblick i lärandet och utvecklingen. 
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Att argumentera för dem möjligheter och fördelar förskolan erbjuder barn kan kännas 

överflödigt, emellertid så är vinsterna av den sort att det vore oförståndigt att inte nämna. 

Utifrån Anderssons (1989) studie kring konsekvenser av tidig institutionalisering, då rörande 

förskoleverksamhet, finner han att barn som vistats i förskolan i tidig ålder påvisar flera positiva 

kunskaper och kompetenser på sociala, känslomässiga och teoretiska nivåer. Att barns lärande 

ska stimuleras och utmanas i förskolan går att förankra ytterligare i Skollagen (SFS 2010:800) 

där det står att lärande ska ske genom att barn får möjlighet att utveckla och erhålla kunskaper 

och värden. Med detta i åtanke har pedagoger i uppdrag att ansvara för att förutsättningar där 

barn blir involverade i det egna lärandet och den personliga utvecklingen skapas, möjligheter 

till att såväl uppleva delaktighet som utöva inflytande ska äga rum (Skolverket, 2018).  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har kring pedagogisk 

dokumentation och eventuella möjligheter och utmaningar till följd av detta arbetssätt. Fokus 

kommer att ligga på hur pedagoger uppfattar att de arbetar för att erbjuda och erhålla 

möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolan för alla.  

• Vilka erfarenheter och uppfattningar gällande pedagogisk dokumentation ger pedagoger 

uttryck för? 

• Vilka eventuella möjligheter och utmaningar i relation till delaktighet och inflytande i 

arbetet med pedagogisk dokumentation för såväl barn som vuxna ger pedagoger uttryck 

för?  

2. Forskning- och litteraturgenomgång 

Här redogörs tidigare forskning som har utgångspunkter kring pedagogisk dokumentation, 

generell dokumentation och pedagogers uppfattningar kring pedagogisk dokumentation som ett 

arbetsverktyg. Det kommer även beskrivas hur delaktighet och inflytande för barn och vuxna 

kan åstadkommas genom pedagogisk dokumentation.  



 

9 

 

2.1 Vad är dokumentation? 

För att synliggöra den komplexitet som pedagogisk dokumentation innefattar så bör 

dokumentation utifrån en generell förståelse först framställas. Emilson och Pramling 

Samuelsson (2014) beskriver traditionell dokumentation som ett arbetsverktyg med vidsträckt 

historia inom förskolan. I takt med att samhället förändrades och då även grunduppfattningar 

kring 1970-talet så talar Sommer (2008) om att ett paradigmskifte var ett faktum. Innan detta 

skifte så sågs barn och deras kunskaper och kompetenser som generella. Det ansågs därför 

möjligt att kunna mäta barn och deras kunnande utifrån standardiserade principer kring 

utveckling och lärande (Sommer, 2008). För att kunna synliggöra barns utveckling utifrån detta 

perspektiv så fungerade traditionell dokumentation som en väl avvägd metod. Barn och deras 

utveckling och lärande är objekt för traditionell dokumentation men delaktighet eller möjlighet 

till inflytande kring vad och hur det dokumenteras och vad dokumentationen vidare leder till 

förekommer inte på samma vis som i pedagogisk dokumentation. Emilson och Pramling 

Samuelsson (2014) påpekar eventuella fallgropar med traditionell dokumentation utan 

barnperspektiv. Det pedagogerna syftar till att dokumentera syns inte i det insamlade 

dokumentationsmaterialet. Pedagogernas egna uppfattningar kring vad barnen uppnår utifrån 

redan planerade aktiviteter och vad barnen gör istället för hur och varför är det som tenderar att 

vara i centrum. Författarna diskuterar även de faktum att personalen allt som oftast fokuserar 

på barnens prestationer i de planerade lärandesituationer de genomför. Det poängteras även att 

det som dokumenteras är hur barnen svarar och agerar på det pedagogerna har planerat i förhand 

och det är det huvudsakliga fokuset när de sedan analyserar barnens deltagande. När det talas 

om dokumentation i en förskolekontext så tenderar det att närma sig en begreppsbeskrivning 

som närmast kan beskriva som observation (Emilson & Pramling Samuelsson, 2014). 

Skolverket (2021) framhäver i stödmaterial vad som kännetecknar en ändamålsenlig 

dokumentation, dokumentationen ska ha ett syfte som är i enlighet med läroplanen för förskolan 

eller för att pedagoger ska kunna såväl påbörja som fortlöpa en utveckling av den pedagogiska 

verksamheten. ”Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och 

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

utbildningen,” (Skolverket, 2018).  
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2.2 Vad är pedagogisk dokumentation? 

Lenz Taguchi (2013) skriver ”Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på 

nytt – om och om igen – och vi gör oss synliga för oss själva.” Pedagogisk dokumentation och 

de möjligheter arbetsverktyget erbjuder kan i sin tur belysa för såväl pedagoger som barn en 

insyn i det egna lärandet och pågående arbetsprocesser. För att belysa pedagogisk 

dokumentation och dess olika möjligheter så är det rimligt att även tala om dokumentation. 

Åberg och Lenz Taguchi (2018) beskriver skillnader mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation på så vis att pedagogisk dokumentation är ett aktivt beslut där något fångat 

någons intresse och denne sedan är inställd på att fokusera mer på just det. Den pedagogiska 

dokumentationen kan ses som ett utforskande som sker i samspel mellan flera individer. Barns 

perspektiv och deras uppfattningar bygger bland annat på upplevelser, kunskaper och tankar 

och detta skapar även grunden i den pedagogiska dokumentationen. Det blir möjligt att se 

omgivningen och de som befinner sig i denna och skapa relationer genom dessa uppfattningar 

och tankar, dessa kan skapa nya synsätt och perspektiv för dem som är involverade i 

dokumentationsprocessen. Det perspektiv som antas är även det som styr hur vi möter andra 

och vilka val vi gör i dessa möten. Utifrån det barnperspektiv en besitter så blir därmed 

bemötandet och samspelet med barnet påverkat, ens egna förgivettagande kring barns åsikter 

och agerande blir då en styrande faktor i samspelet och även i den grundläggande relationen. 

Barns perspektiv fokuserar på barns egna åsikter, erfarenheter och känslor, fritt från vuxnas 

förklaringar och översättningar. Pedagogisk dokumentation bygger på att dokumentationen ses 

som en process där barn och pedagoger tillsammans tittar på den aktuella situationen, resonerar 

kring vad de finner viktigt, kring åsikter och erfarenheter, dokumenterar detta och sedan även 

återgår till materialet för att reflektera och resonera kring det. Med detta material kan sedan 

pedagoger och barn arbeta vidare och utmana de olika vis de har såväl handlat som resonerat 

tidigare (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). Olika perspektiv tolkas som glasögon, dessa glasögon 

gör det möjligt för individen att förändra det förhållningssätt denne har gentemot pedagogisk 

dokumentation och hur denna ska och kan arbeta med detta. Rintakorpi (2016) menar att 

ovanstående handlingar som utgör den pedagogiska dokumentationsprocessen är beroende av 

tid, denna tid är en bristvara i förskoleverksamheten något som framkommer i resultatet av 

hennes studie. Hon menar att pedagoger talar gott om pedagogisk dokumentation och det 

arbetsverktyg det kan vara men att tiden att utföra detta och även kompetens kring hur detta ska 
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utföras saknas och detta är något som respondenterna i hennes studie själva uttrycker. Dahlberg, 

Moss och Pence (2014) menar således att det inte nödvändigtvis behöver vara en fråga om just 

resurser eller tid utan att det rör sig om prioriteringar, att den pedagogiska dokumentationen bör 

ges utrymme och att reflektionsprocesser bör få utrymme då det anses ha en framträdande 

relevans i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

2.3 Barns delaktighet och inflytande  

Dolk (2013) beskriver delaktighet som en möjlighet, en möjlighet till att verkligen vara med 

och forma de relationer och normer som den pedagogiska verksamheten bygger på. Vidare 

menar hon även att delaktighet kan liknas och anknytas till demokrati. När författaren talar om 

inkludering för barn så förtydligar hon att det förutsätter att barn får uppleva ett erkännande, att 

de är involverade och delaktiga i relationer mellan individer och att deras deltagande i 

situationen bekräftas. Deltagandet kan skapa möjligheter till att omforma och förändra, deras 

involvering är betydelsefull. Att granska delaktighet kan i sin tur resultera i att skillnader mellan 

vad barn och vuxna har möjlighet att såväl påverka och göra, även vilket motstånd de möter 

och vems idéer som bidrar till verklig förändring analyseras.  

Pedagogisk dokumentation kan erbjuda barn en möjlighet att vara delaktiga i och ha inflytande 

över den pedagogiska verksamheten och den undervisning som sker dagligen på förskolan. 

Barn som har vistats och undervisats på förskola som arbetar aktivt med pedagogisk 

dokumentation återberättar att de kände sig lyssnade till och att deras tillvaro på förskolan 

präglades delaktighet som i sin tur gjorde att de kände sig ”fria” (Alnervik, Öhman, Lidén & 

Nilsson, 2018). Pedagogisk dokumentation ur det perspektiv som Alnervik et al. (2018) talar 

om synliggör möjligheterna kring att kommunikation och interaktion kan belysas och fördjupas 

genom dokumentation. Författarna framhäver att barn tycker det är givande att få vara de som 

dokumenterar och att idéer blir hörda men även utförs praktiskt. Pedagogisk dokumentation 

presenteras som ett möjligt verktyg för att bygga och utveckla delaktighet i projekt under en 

längre tid (Alnervik et al.  2018). Barn och vårdnadshavare talar även om en känsla av 

delaktighet när de får ta del av dokumentationsmaterial, det förtydligas att det skapas potential 

att kommunicera om sådant som barn och pedagoger upplevt och dokumenterat utan att faktiskt 

ha närvarat.  
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2.4 Möjligheter med pedagogisk dokumentation  

Pedagogisk dokumentation bygger på att dokumentera upplevelser och erfarenheter i sampel 

med andra individer. Hostyn et al. (2020) framhäver att pedagoger i arbetet med pedagogisk 

dokumentation såg en tydlig koppling till positiv utveckling av barns tilltro till sin egen 

kompetens och insikt i processerna av det egna lärandet. Åberg och Lenz Taguchi (2018) 

fastslår tre lämpliga utgångspunkter för att arbeta med pedagogisk dokumentation, dessa är 

samarbete, kommunikation och reflektion. När arbetet med pedagogisk dokumentation kommer 

till sin fulla rätt så möjliggörs chanser till att bedriva undervisning som förespråkar och 

praktiserar demokrati och inkludering. Den demokratiska aspekten kan förklaras på så vis att 

barn får möjlighet att göra sina röster hörda genom att forma och påverka den pedagogiska 

dokumentation som har som syfte att synliggöras deras utveckling och lärande. I olika 

presentationer av dokumentation så kan många olika röster göras hörda, barn kan bli 

inkluderade och deras utveckling kan synliggöras. Den pedagogiska dokumentation som 

möjliggör detta för såväl barn som vuxna skapar förutsättningar för en inkluderande 

dokumentationsprocess (Alnervik et al. 2018). Pedagoger erhåller även genom arbetssättet 

underlag för att genomföra uppföljning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska 

verksamheten, på såväl individ som arbetslagsnivå (Lenz Taguchi, 2013). Skolverket (2018) 

skriver följande ”Arbetslaget ska följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande 

över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och 

åsikter,”. Det arbetssätt pedagogisk dokumentation innebär och det underlag den skapar kan 

fylla syfte för utveckling och kvalitetssäkrande för verksamheten i stort. Undervisning som sker 

i ljuset av pedagogisk dokumentation kan skildras som en demokratisk process där barn och 

pedagoger tillsammans kan skapa en praktikgemenskap som kan resultera i möjligheter att 

erhålla och genomföra en inkluderande undervisning och fortsatt utveckling av denna (Alnervik 

et al. 2018).  

3. Sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt och de begrepp som varit 

ledande under studiens gång är: interaktion och kommunikation, artefakter samt kreativitet. 
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv har människors kollektiva lärande och utveckling som central 

fokuspunkt, vilket även är i enlighet med studiens syfte. Studien ämnar synliggöra uppfattningar 

och möjligheter med pedagogisk dokumentation och problematisera eventuella metoder och 

utmaningar, det är rimligt att anta att detta även påverkas av de individer som vistas i den 

aktuella verksamheten och deras interaktioner med varandra. Människan och dess möjligheter 

men även benägenheter till att lära och utvecklas i samspel med varandra står i fokus och anses 

vara viktiga grundpelare för det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2015) så utgick Lev 

Vygotskij född år 1896 och avliden år 1934, betraktad upphovsman för det sociokulturella 

perspektivet, från att ett av de viktigaste verktyg som möjliggör att människan lär och utvecklas 

är just språket. Med hjälp av språk så skapas en interaktion mellan människor som i sin tur 

sedan kan resultera i en kunskapsutveckling. Språk och de sätt vi talar med varandra varierar 

på många vis, det är inte begränsat till verbal eller skriftlig kommunikation. Språk kan därför 

ses som en artefakt vi människor skapat för att kunna kommunicera och bilda oss en förståelse 

för omvärlden och varandra. Säljö (2015) talar om att barn lär sig hantera och styra sig rent 

kroppsligt i och utanför förskolan, språk blir begripliga och hanterbara och till följd av detta 

utvecklar barnet en identitet, där de uppfattar och erfar saker om och kring sig själv men även 

världen i stort. Säljö (2015) menar att Vygotskij utgick från att de interaktioner som uppstår i 

förskolan är ett resultat av den kommunikation som skapas mellan människor. Det vill säga att 

ta ett kliv bak och se på omvärlden utifrån olika perspektiv med hjälp av redskap så som språk, 

bilder och mycket mer utgör basen för människans kunskapsutveckling.  

Pedagogisk dokumentation och dess syfte kan vara många, Lenz Taguchi (2013) menar att ett 

av dem är att barn ska få möjlighet att djupgående utveckla sitt utforskande och lärande i 

kreativa sammanhang. I det sociokulturella perspektivet så placeras kollektivt lärande och 

samspel centralt, i ovanstående framskrivning av pedagogisk dokumentation och det arbetssätt 

det kan innebära så framgår det även aspekter av samverkan mellan individer. Strandberg 

(2017) har för avsikt att beskriva Vygotskij i praktiken. Han hävdar att om människan får 

möjlighet att vara kreativ genom att pröva, experimentera utveckla och omvandla så är denne 

således delaktig. Pedagogisk dokumentation kan fungera som ett verktyg, en artefakt, och 

därmed en tillgång för att skapa en verksamhet som förespråkar och praktiserar delaktighet och 

ett inkluderande lärande. 



 

14 

 

4. Kvalitativ metod  

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats med avsikten att synliggöra uppfattningar och 

erfarenheter kring pedagogisk dokumentation hos pedagogerna. Fejes och Thornberg (2019) 

hävdar att användandet av en kvalitativ forskningsansats främjar analysen av subjektiva 

erfarenheter och kan påvisa framstående mönster eller kategorier i den insamlande data som 

ligger till grund för studiens resultat. Författarna menar även att en kvalitativ inriktning vid en 

forskningsstudie kan generera en styrka till studien. Styrkan kan definieras på så vis att de nya 

mänskliga förståelserna för olika sätt att resonera och uppfatta kan möjliggöra ytterligare sätt 

att tolka och uppleva omvärlden (Fejes & Thornberg, 2019). 

4.1 Gruppintervjuer 

Gruppintervjuer till skillnad från personliga intervjuer erbjuder en möjlighet att få en bredare 

svarmängd, inte enbart sett till antalet svar utan även till vilka typer av svar och vilken karaktär 

de har. Genom att använda gruppintervjuer som insamlingsmetod blir det möjligt för forskaren 

att erhålla och i sin tur analysera flertalet åsikter och resonemang. När respondenterna i studien 

ökar till antalet så kan även representativiteten i empirin blir bredare. Den data som samlas in 

erbjuder troligtvis en mer omfattande fördelning av individer och sannolikt gäller detta även 

uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016). Likheten mellan gruppintervju och 

personlig intervju kan definieras av att intervjuaren är i fokus under intervjun och är 

huvudansvarig för interaktionen. Skillnaden är den att frågorna som ställs under intervjun inte 

nödvändigtvis behöver leda till ett svar, gemensamt för alla respondenter. Det skapas här 

tillfällen för respondenterna att generera flera olika svar som berör samma ämne. Denscombe 

(2016) poängterar vikten av att studera och fokusera på gruppdynamiken under intervjun, 

möjligheten att svara som en grupp och inte enbart en enskild individ skapas i dessa 

sammanhang. De svar som framkommer under intervjun kan leda till att gruppen utvecklar 

diskussioner som resulterar i gemensamma uppfattningar och svar då de får möjlighet att lyssna 

till och även ifrågasätta andras resonemang.  

I enlighet med Denscombe (2016) finns det olika vis att genomföra intervjuer på, det kan röra 

sig om strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer, som kommer vara den intervjustruktur denna studie utgår från, 
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innebär att intervjuaren har en planering kring vilka ämnen och frågor som ska lyftas och ges 

svar på, men även med inställningen att intervjun och dess planerade ordning gällande ämne 

och frågor kan komma att förändras. Denscombe (2016) hävdar att det är fördelaktigt att utföra 

semistrukturerade intervjuer för att kunna erhålla och analysera data kring respondenters 

uppfattningar och upplevelser kring ett specifikt ämne. Då respondenterna får möjlighet att 

utifrån moderatorns frågor klargöra dennes tankar och åsikter kring det aktuella ämnet ligger 

således vikten på respondenten och dennes redogörelser. 

4.2 Urval 

Urvalet av respondenter i studien utgick från ett icke-sannolikhetsurval, detta innebär att 

forskaren besitter en möjlighet att påverka urvalet och därmed även representativiteten bland 

deltagarna. De förskolor som har blev tillfrågade att delta i studien valdes utifrån ett 

bekvämlighetsperspektiv då förskolorna var belägna i södra Sverige och därmed ur ett 

närhetsperspektiv för författaren. En annan anledning till att ett bekvämlighetsurval kan 

identifieras är på grund av att författaren hade sedan tidigare kontakt med den förskolan där 

studien genomfördes. Denscombe (2016) beskriver detta som gynnsamt när mindre 

forskningsstudier genomförs där ekonomi och tid är centrala utgångspunkter. Då 

gruppintervjuer fungerade som insamlingsmetod så var intentionen att genomföra två separata 

tillfällen för intervjuerna. Respondenterna delades in så det var två deltagare vid ena 

gruppintervjun och tre deltagare vid andra. Några respondenter arbetade i samma arbetslag men 

intervjuades vid olika tillfällen. Andra respondenter hade arbetat i samma arbetslag förut men 

ingick nu i olika arbetslag, dem är fortfarande kollegor men på olika avdelningar. Antalet 

medverkande i studien var totalt fem personer.   

4.3 Genomförande 

Via mail skickades det en förfrågan kring att delta i studien ut till rektorer på fyra olika förskolor 

i två olika kommuner i södra Sverige. Rektorerna vidarebefordra mailet till pedagogerna på de 

aktuella förskolorna så de kunde ta beslut kring eventuellt deltagande. Praktisk information 

kring gruppintervjuerna via mail till eventuella deltagare var tänkt att skickas ut, i denna 

information skulle det tydliggöras att gruppintervjuerna skulle genomföras via det digitala 

mötesverktyget Zoom och en länk till det digitala mötet skulle bifogas, även vilken tidpunkt 
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gruppintervjuerna ämnades att genomföras skulle framgå. Gruppintervjuerna var initialt tänkt 

att utföras via Zoom då Covid-19 pandemin länge inneburit restriktioner och riktlinjer som 

försvårade fysiska möten och innebar hälsorelaterade risktagande. Då restriktionerna kring 

social distans från Folkhälsomyndigheten lättades så kunde intervjuerna genomföras på 

förskolan. De som ville delta i studien fick signera en samtyckesblankett (bilaga 1) innan 

studien kunde initieras. Vid insamling av signerade samtyckesblanketter så uppstod ett samtal 

med två deltagare kring huruvida det skulle vara möjligt att genomföra gruppintervjuerna på 

förskolan, deltagarna utryckte att de tyckte det skulle vara lättare för fler deltagare att närvara 

om gruppintervjuerna tog plats på förskolan. Utifrån denna information och 

Folkhälsomyndighetens förändringar kring nationella restriktioner så bestämdes det att 

gruppintervjuer på förskolan var fördelaktiga och datum för dessa bestämdes. Vid 

gruppintervjuerna förkom video- och ljudupptagning, för att möjliggöra transkribering i 

efterhand och öka det personliga deltagandet under intervjun. Gruppintervjun genomfördes med 

tidsramen om 30 minuter. Innan gruppintervjun startade förekom en presentation av såväl studie 

som författare för deltagarna. Det förtydligades även för respondenterna att intervjun följde en 

intervjuguide (bilaga 2) som var flexibel utifrån deltagarna och deras yttranden kring det 

aktuella ämnet. Efter att frågorna som förekom i intervjuguiden hade lyfts så frågade författaren 

deltagarna om det var något som de ville lyfta kring ämnet, sedan så tackade författaren för 

deltagandet och meddelade att såväl videoinspelning som gruppintervju avslutades.  

4.4 Analys av data  

Efter att gruppintervjuerna genomförts så transkriberades insamlade data, detta resulterade i 26 

dataskrivna sidor med material. Transkriberingen av empirin skrevs ut så att läsaren ska få 

möjlighet att ta del av respondenternas interaktioner mellan varandra. Skratt, pauser och utklipp 

i materialet synliggjordes med hjälp av tecken. Insamlade och transkriberade data 

kategoriserades sedan utifrån de mönster som kunde urskiljas i analysarbetet. Fejes och 

Thornberg (2019) menar att data och det transkriberade materialet blir möjligt att reduceras och 

ordnas genom att skillnader och likheter analyseras och resulterar i kategorier. Den 

transkriberade empirin korrekturlästes ett flertal gånger, detta för att säkerställa att 

transkriberingen var ordagrann och för att identifiera återkommande och dominerande ord och 

uttryck. När dessa var identifierade så färgkodades dessa för att kunna tydlig synliggöra var i 
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resultatet de förekom och för att kunna reducera empirin till sådant som föreföll relevant för 

studiens syfte och analys.  

4.5 Etiska övervägande 

Första kontakt med eventuella förskolor som vill och kan delta i studien bestod av ett mail till 

förskolans rektor. I detta mail framgick vad studiens syfte är samt vem som genomför studien, 

ett missivbrev bifogades även för att informera eventuella respondenter kring studiens syfte och 

förtydliga att studien följer riktlinjer kring god forskningssed. Detta sker genom att studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet som innebär att respondenterna i studien hade rätt till att få ta del av hur 

studien skulle genomföras och vilka rättigheter respondenterna besitter. Hur data kom att 

samlas in, lagras och även hur den skulle användas under studiens gång klargjordes. Det faktum 

att deltagandet är frivilligt betonades även i samband med förtydligandet av informationskravet. 

Respondenterna hade rätt till att avbryta sitt deltagande i studien oberoende vilket stadie studien 

befann sig i enlighet med Samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet betonar vikten av varje 

respondent rätt till att deras identitet, personuppgifter och känsliga eller etiskt tvivelaktiga 

uppgifter skyddas. Respondenterna var anonyma och deras identitet avslöjades inte, då all 

personlig information har anonymiserats. Det faktum att respondenterna och deras respons 

under intervjun inte var anonym inför varandra poängterades och förtydligades inför dem vid 

tillfällena för gruppintervjuerna. Det fjärde och sista kravet som redogjordes i det bifogade 

missivbrevet är Nyttjandekravet, syftar till att det insamlade materialet bara får användas till 

den aktuella studien och dess forskningsrelaterade syfte, inte under några omständigheter delas 

med andra eller komma till användning i kommersiellt syfte på något vis. (Vetenskapsrådet, 

2017). Respondenterna informerades även kring att de som har tillgång till insamlat material är 

författaren men även eventuell handledare och examinator på Högskolan Kristianstad, efter att 

studien är genomförd och avslutad så kommer allt insamlat material att förstöras. 

4.6 Metodkritik 

Såväl urval som genomförande av studien påverkades av Covid-19. Restriktioner och andra 

faktorer så som sjukdom försvårade och påverkade studien. Urvalet blev påverkat på så vis att 

ett bekvämlighetsurval förekom, då det var svårt att finna deltagare som hade möjligheter till 



 

18 

 

att delta på grund av sjukdom, personalbrist och ekonomiska aspekter. Gruppintervjuerna och 

dess respondenter, sett till antal, skapades på så vis utifrån dessa förutsättningar. Antalet 

respondenter i studien är en svaghet som är värd att poängtera och problematisera, det låga 

antalet respondenter möjliggör inte någon generalisering eller påvisar någon representativitet 

för förskolor i Sverige. Rienecker & Stray Jørgensen (2018) menar att det blir via kritik till den 

egna studien och en transparens kring genomförande möjligt att visa en kvalifikation och 

trovärdighet. Respondenternas premisser kring konfidentialitetskravet är även en aspekt som 

bör lyftas, deltagarna blev informerade om att all personlig information kommer att avkodas i 

syfte att inte kunna identifiera respondenterna. Den information och de svar de delgav under 

intervjun föll under konfidentialitetskravet i relation till mig som författare, om respondenterna 

själva sedan vill delge det som framkommit under gruppintervjun till varandra så är det något 

som författaren inte kan ta ansvar för eller kontrollera. Fejes och Thornberg (2019) talar om 

mänskliga element i en studie som lutar sig på en kvalitativ forskningsansats, de menar att det 

kan innebära styrka men även en svaghet. Människans förmåga att utveckla ny förståelse och 

nya sätt att se på sin omgivning utifrån insikter och erfarenheter ses som en styrka. Svagheten 

i kvalitativ forskning fokuseras till det faktum att forskningen och det eventuella resultatet är 

avhängigt bland annat forskarens egna kunskaper, förnuft, självdisciplin och utbildning. Vid 

genomförande av gruppintervjuerna så blev det uppenbart för författaren att det var en utmaning 

att inte påverka gruppintervjuerna och de samtal som förekom. Intentionen vid uppstart av 

gruppintervjuerna var att påverka samtalen så lite som möjligt, en intervjuguide skrevs och 

delades ut till respondenterna på förhand, för att ge respondenterna möjlighet att se de frågor 

som författaren skulle ställa och författaren förklarade även att det var respondenternas 

diskussioner och samtal mellan varandra som skulle vara fokus för intervjun. Detta föreföll sig 

vara svårt, författaren kände sig manad att ge uppmuntrande ord och gester till respondenterna 

för att få samtalen att fortskrida. Respondenterna sökte gärna bekräftelse i form av ord eller 

gester för att veta att de hade tolkat frågan rätt eller att det de talade om var relevant för studien. 

Detta kan ha påverkat studiens resultat på så vis att respondenterna samtalade och skapade 

diskussioner utifrån bekräftelse eller avsaknad av detta från författaren.  
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5. Resultat 

Efter transkription1 och analys av det empiriska materialet så kunde följande kategorier formas: 

pedagogisk dokumentation som verktyg, delaktighet och inflytande, utmaningar och hinder och 

utveckling av den pedagogiska verksamheten. Ovanstående kategorier kunde identifieras i det 

empiriska materialet som insamlats i syfte att svara på studiens frågeställningar och synliggöra 

eventuella likheter och olikheter. Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar och 

erfarenheter pedagoger har kring pedagogisk dokumentation och eventuella möjligheter och 

utmaningar till följd av detta arbetssätt. Fokus riktas på pedagogernas uppfattningar kring 

pedagogisk dokumentation och hur de arbetar för att erbjuda möjligheter till delaktighet och 

inflytande i förskolan för alla.  

5.1 Pedagogisk dokumentation som verktyg 

Respondenternas svar visade att erfarenheter och uppfattningar av och kring pedagogisk 

dokumentation varierade. En skillnad kring vad pedagogisk dokumentation är och hur detta 

arbetas med gick att urskilja. Respondenterna diskuterade pedagogisk dokumentation och vad 

begreppet representerade för dem som individ men även som arbetslag, uppfattningarna kring 

detta varierade inte bara på individnivå utan även inom arbetslag. Respondenterna talade om 

vikten av att pedagogisk dokumentation har ett syfte och att följa barns utveckling och lärande 

med hjälp av pedagogisk dokumentation. En del respondenter menade att användandet av 

pedagogisk dokumentation grundas i att pedagogen har ett syfte till att dokumentera och att 

detta syfte ska vara förutbestämt och planerat sedan innan för att den pedagogiska 

dokumentationen ska fylla någon mening. Syftet kan fokusera kring utveckling av såväl det 

enskilda barnet som barngrupp i stort, den huvudsakliga förutsättningen beskrivs vara en 

grundtanke som fungerar som uppstart och mening med dokumentationsprocessen och dess 

slutgiltiga resultat. 

 

1 Transkribering genomfördes med hjälp av en transkritprionsnyckel för att synliggöra respondenters interaktion i 

det insamlade materialet. Kort paus: (.), Paus: (3) Antal sekunder inom parentesen, Överlappat uttryck: [Skratt], 

Betoning: Men  
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” […]  Jag tänker också att det är någonstans att man har ett slags syfte som man följer. Man 

måste ha något syfte med den pedagogiska dokumentationen också för annars kan man (.) (lyfter 

händerna och demonstrerar avstånd) då är det så himla brett. ”  

Eva 2  

 

Andra respondenter menade att pedagogisk dokumentation handlar om att följa barns lärande 

och att detta är själva syftet med dokumentationsprocessen. Vad pedagogen har som fokus för 

den pedagogiska dokumentationen behöver alltså inte vara förutbestämt utan när de kan 

identifiera att barn påvisar en progression i sitt lärande så är det tillfälle och anledning i sig att 

tillämpa det arbetsredskap de menar pedagogisk dokumentation är.  Vidare visade resultatet att 

när barn får ta del av dokumentationen så blir de delaktiga i sitt eget lärande och deras 

utveckling kan bli tydlig och överskådlig för dem själva. Pedagogerna beskrev att barn tycker 

det är väldigt kul och pedagogerna menade att även dem fann en stor glädje i att se barns 

engagemang i det egna lärandet.   

” […] Och sen gick vi tillbaka, dom fick arbeta (.) för de handlar ju om deras utveckling och 

lärande o så att, så att man kan gå tillbaka i dokumentation och titta ”det här va då o detta e nu” 

och att eh (.) just för dom gångerna att dom hade sitt enskilda djur då till exempel som dom fick 

leta fakta efter o sådär o sen så gick dom igenom sin dokumentation och då filmade vi under 

tiden dom gick igenom sin egen dokumentation, så då satt dom o pratade om de o så och de va 

ju också väldigt kul. De va tydligt för dom o dom upptäckte massa där också.”  

Isa  

Ovanstående citat visar olika uppfattningar kring pedagogisk dokumentation och arbetssättet 

med detta. De olika förklaringarna kring begreppet visar att förståelsen och användandet av 

pedagogisk dokumentation är till stor del påverkat av personliga preferenser och 

förhållningssätt. 

5.1.1 Ett verktyg för pedagoger och barn 

Utifrån resultatet framkom det olika förklaringar och uppfattningar kring vem den pedagogiska 

dokumentationen skapas för. Det poängterades att det är viktigt med ett syfte för att 

 

2 Namn på respondenter och förskolans avdelningar är fingerade. 
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dokumentationen ska bli pedagogisk och inte stanna vid att vara dokumentation som kan 

tendera att bli enbart observationsbaserad. Respondenterna lyfter att detta kan finnas i 

pedagogers arbete med reflektion och utvärdering, då det i dessa delar kan skapas grunder för 

en pedagogisk dokumentation som synliggör pedagogers arbete och huruvida detta arbete möter 

barns intresse och utvecklingsbehov. Anna hävdade även att tonvikt borde läggas vid det faktum 

att pedagoger faktiskt utför de bitar som hon menar utgör en grund för pedagogisk 

dokumentation, det vill säga observation, reflektion och analys, om inte dessa utförs så blir den 

pedagogiska dokumentationen lidande och resultatlös för alla berörda. Hon trycker även vid att 

pedagogisk dokumentation är ett redskap för pedagoger och barn och dokumentationen inte 

skapas för vårdnadshavare i syfte att informera dem om vardagliga händelser på förskolan. 

”Nej men just det här, jag tycker att de är viktigt att man ser pedagogisk dokumentation som 

något som faktiskt är ett verktyg, för att föra det vidare, eh både verksamheten o ens eget 

tänkande runt de. Att man inte har de bara som att man dokumenterar för att föräldrarna ska läsa 

det utan det, det e ett verktyg till oss. Det e rätt viktigt.”  

Anna 

 

Resultatet i studien visar en föreställning kring att pedagogisk dokumentation är ett verktyg, ett 

arbetsredskap för pedagoger som möjliggör en utveckling av den pedagogiska verksamheten. 

Sett till utveckling av den pedagogiska verksamheten kan detta synliggöras utifrån för såväl 

pedagogers arbetssätt och den individuella kompetensutvecklingen men även barn och deras 

möjligheter till lärande och utveckling. 

Resultatet i studien visar även att andra respondenterna menar att pedagogisk dokumentation 

används i syfte att synliggöra lärande för barn och vårdnadshavare och att detta är ett viktigt 

resultat av arbetssättet. Isa talar om hur pedagogisk dokumentation erbjuder henne som pedagog 

möjligheter till att ta del av barns tankar och resonemang, som sedan kan resultera i ett 

dokumenterat lärande. Detta kan sedan hjälpa henne påvisa en progression i barns utveckling 

och involvera såväl barn som vårdnadshavare i detta. 

”Jag tänker, så ofta, ofta så säger man ”ja men vem e de vi gör dokumentationen för?” Ja de e ju 

barnen så klart, men de e de ju inte, asså om vi inte har med barnen blir ju inte delaktig i sin 

dokumentation om inte föräldrarna e delaktig i dokumentationen, så e de. Så jag tycker 

egentligen att de e för båda.”  

Isa  
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5.2 Delaktighet och inflytande 

Några respondenterna definierar delaktighet i pedagogisk dokumentation utifrån bland annat 

barns möjligheter till att välja metod för dokumentationen, om fotografering eller 

ljudinspelning ska förekomma och om barnen är dem som ansvarar för insamlingen av 

materialet, i samråd med pedagogen.  

” Ja och dom fick också äga lite sitt eget (.) äga sitt lärande. Dom fick själv spela in mycket, va 

ju då att de fick spela in mycket på video som vi då la ut på Unikum som e den 

kommunikationsplattformen som vi har och ja spela in ljud gjorde vi också mycket.”  

Eva  

Andra respondenter menar att delaktighet i dokumentationsprocessen kan förekomma genom 

retrospektiva samtal med barn kring undervisningen eller specifika aktiviteter genomförs och 

analyseras. Delaktighet i den pedagogiska dokumentationen kan uppnås om barn får möjlighet 

att gå igenom det som blivit publicerat på lärandeplattformar och liknande tillsammans med 

sina vårdnadshavare. Respondenterna talar om att barn då får chans att själva uttrycka sig kring 

det pedagogerna har uppfattat och valt att dokumentera, de hävdar också att den dokumentation 

de har gjort är en tolkning av vad barn har erfarit och gett uttryck för. Genom att samtala om 

den pedagogiska dokumentationen med vårdnadshavare får även barn en möjlighet att äga sin 

egen dokumentation och möjlighet att visa på sitt eget kunnande och den personliga 

utvecklingen. 

”Ja o sen så tänker jag att de e viktigt att dom e delaktiga i sin egen (.) dokumentation också då 

för att de jag skriver de e min tolkning av hur barnet eller vad barnet tycker eller så, de e ju inte 

alltid, även om våra kan prata kan de, de ju ändå bli fel så att säga, så om man prata hemma då 

så kanske de inte alls.” 

Isa  

Resultatet visar att pedagogerna finner delaktigheten som en utmaning när barn är yngre. De 

talar kring möjligheter att göra yngre barn delaktiga genom att tydligt dokumentera genomförda 

aktiviteter och olika valmöjligheter kring metoder och tillvägagångssätt på väggarna i lämpliga 

höjder så barn själva kan visa initiativ för delaktighet och inflytande. 

I studiens resultat synliggör respondenterna hur de erfarit att barn utövar inflytande i 

dokumentationsprocessen, de menar att barn delger sin ståndpunkt kring utformning och 
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utövande av pedagogisk dokumentation när de blir tillfrågade och görs medvetna om att de har 

ett val och en möjlighet till detta. Pedagogerna poängterar vikten av att barn ska få möjlighet 

att själva välja hur de är delaktiga i dokumentationen och vem som får ta del av den, att lyssna 

till barn och deras åsikter kring detta menar de är en grundläggande och avgörande för barns 

rättigheter.  

”Ja vi har ju några barn som säger ”stopp, (sätter upp handen med handflatan framåt) ta inte en 

bild på mig” Då kan vi inte ta en bild, för då e (.) då har dom ju sagt ”nej jag vill inte ha, jag vill 

inte att du tar en bild på mig” eller tvärtom ”ta en bild på mig” och ler.”  

Lotta 

I resultatet går det även urskilja hur respondenterna fann det allvarsamt att tala om barn och 

deras delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen. I samtal med de andra 

pedagogerna så fann de tillsammans en insikt i att barn ofta kan ha begränsad insyn och 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen, vad som skrivs om dem och hur detta skrivs.  

Isa – Men jag menar vi tar ju, vi tar ju egentligen utan att fråga på (.) 

Carla – Bilder ja 

Isa – Ja, hela tiden 

Carla – Ja, mm 

Isa – Så hur mycket inflytande har dom i de egentligen då? 

Carla – Nej för själva i (.)  

Lotta – O inte i vad vi skriver heller ju 

Carla – Nej 

Lotta – Om inte man frågar direkt ”vad har du gjort här?” och så får, tar de svaret som dom har 

svarat, de e bara då som vi har (.) 

Isa – Mm  

Carla – Annars e som du säger (nickar mot Isa) de e en tolkning som vi gör  

Lotta – O då har dom inget inflytande i den dokumentationen  

Carla – Nej  

Isa – Nej, nä de va svårt. De har jag aldrig tänkt på innan (.) 

Lotta – [Nähäe]  
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Isa – Dom har inget val, dom får liksom bara 

Carla – En helt ny 

Isa – [En helt ny grej], nej men jag menar vi skriver ju en massa saker som inte dom har någon 

aning om, de e ju egentligen (.) ah ja, vad hemskt.”  

 

Respondenterna uttryckte att det var jobbigt att såväl tänka på som samtala om och att det var 

något som de vill arbeta mer med för att motverka i framtiden.  

5.3 Utmaningar och hinder med pedagogisk dokumentation  

En tydlig bild som framkom i resultatet var att respondenterna upplevde det lätt att identifiera 

möjliga utmaningar och hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation. Två olika aspekter 

lyftes ett flertal gånger och pedagogerna hävdade att dessa var de som de fann mest utmanande. 

Brist på tid och möjlighet för ett grundligt arbete med pedagogisk dokumentation poängterades 

men även brist på kompetens och erfarenhet gällande arbetssätt och kunskap kring pedagogisk 

dokumentation synliggjordes.  

5.3.1 Brist på tid och möjlighet 

I arbetet med pedagogisk dokumentation så identifierade pedagogerna tydligt ett hinder och 

detta var tid, de menade att många gånger inte räcker till för att genomföra en pedagogisk 

dokumentation på de vis de många gånger skulle önska eller behöva. Pedagogerna talade om 

att en del av dokumentationsprocessen kan innebära att de sätter sig ner med barn och går 

igenom dokumentationen i efterhand för att erhålla barns perspektiv. 

”Ja, för det här också att få med barnens inflytande i sin dokumentation, de e också svårt. De e 

svårt jag vet att när vi gjorde den, (tittar Carla och nickar) det funkade men, men man e ju otroligt 

sårbar eh (.) för att om man ska gå igenom någons, ett barns dokumentation innebär att man 

måste ha ett barn (lyfter ett finger), det barnet med och kunna sitta o diskutera i lugn och ro o de 

den tiden (.) finns inte alltid.”  

Isa  

När detta inte går att genomföra på grund av avsaknad av tid och möjlighet så menar 

respondenterna att mycket av det som den pedagogiska dokumentationen i själva verket kan 

bidra med försvinner, alltså barns perspektiv och delaktighet.  
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Carla – o gå igenom alla 18, när [hinner vi det?] 

Lotta – Ja inte varje vecka 

Isa – Ja (nickar instämmande) o när vill dom?  

Carla – Nej inte varje vecka  

Respondenterna uttrycker att de kan se fördelar när pedagogisk dokumentation och det 

arbetsverktyg de menar att det är kommer till sin fulla rätt. De hävdar också att de finner det 

frustrerande att de inte har möjlighet att använda det på det vis det är ursprungligen tänkt, för 

såväl den egna yrkeskompetensens utveckling som för barn och deras lärande och utveckling.  

” [Ja], tar mycket tid, de e väldigt, de e de stora negativa, de e jättebra man kan gå tillbaka man 

kan prata på ett annat sätt och se de på ett annat vis men de tar väldigt mycket tid faktiskt.” 

Isa  

5.3.2 Brist på kompetens och erfarenhet 

I resultatet så synliggjordes det att pedagogerna tyckte att brist på kunskap och erfarenhet kring 

pedagogisk dokumentation även var en utmaning och ett möjligt hinder. 

”Ehm (.) men med tanke på hur länge pedagogisk dokumentation har liksom varit ett arbetssätt 

eller förhållningssätt i förskolan så är det väldigt få som har (.) eller få som använder, det e klart 

man använder det men man kanske inte tänker på att man gör de. Man sätter inte ord på att det e 

en pedagogisk dokumentation.” 

Eva 

Respondenterna menade att i samtal med kollegor och andra yrkesverksamma pedagoger så 

kunde de ibland uppfatta en viss osäkerhet kring vad pedagogisk dokumentation är, hur det 

arbetas med och även vilka fördelarna är med arbetssättet. Pedagogerna hävdade att det skulle 

vara en fördel att samtala om pedagogisk dokumentation och vad det innebär i kollegiala 

sammanhang, för att kunna skapa förutsättningar för samsyn på pedagogisk dokumentation och 

hur det bör arbetas med. Respondenterna förtydligade även att dessa samtal om och kring 

pedagogisk dokumentation med fördel skulle kunna vara återkommande, för att kunna 

synliggöra och uppmärksamma olika förhållningssätt och metoder.  

”[…] men har man inte den diskussionen med varandra som kollegor, vad e pedagogisk 

dokumentation eller man liksom sätter (.) så blir de ju väldigt (.) och då tänker jag att hindret e 

då att har man inte samma förhållningssätt kring (.) och det gäller väl kanske allt man jobbar (.) 



 

26 

 

ja teorier eller barn (.) barnperspektiv så blir det ju väldigt (3) svårt.”  

Eva 

Eva nämner även att hon uppmärksammat att den uppfattning hon erhåller kring pedagogisk 

dokumentation inte är densamma som andra pedagoger. När Eva arbetade i samma arbetslag 

som Anna så blev det tydligt för henne att de skapat sig olika förståelse för begreppet utifrån 

olika utbildningar och kurser. De menade att detta var något som de sedan talade om i 

arbetslaget för att kunna skapa en samsyn som sedan gynnade utformning och användande av 

pedagogisk dokumentation i verksamheten. De poängterar hur viktigt det är att kommunicera 

kring förhållningssätt och erfarenheter i arbetslaget och att det är något de gärna skulle ägna sig 

mer åt.  

5.4 Utveckling av den pedagogiska verksamheten 

Respondenterna påpekade att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg och att detta i sin 

tur möjliggör att utveckling och lärande utvecklas och frodas, inte enbart på individnivå utan 

även i kollegiala sammanhang. De talade om hur den pedagogiska dokumentationen ger 

pedagoger en möjlighet att reflektera, analysera och utvärdera verksamheten och den 

undervisning som förekommer, inte enbart inom arbetslaget utan även mellan avdelningar på 

förskolan. Respondenterna menar att detta kan skapa tillfällen till kollegiala samtal och 

eventuell samsyn på förskolan.  

”[…] när man har planering så har man ju gjort ett steg då kan man ju skriva där ”såhär gick det 

denna gången, vad kan vi göra till nästa gång” så tar man då nästa gång man ha samma 

utvecklingsområde, undervisningen är samma så gör man ju ett steg till ”jaha hur gick de denna 

gången?” kan man ju gå tillbaka samtidigt o titta ”varför blev det såhär? Varför är vi på detta 

steget som vi e nu?” Nästa gång kanske dom har fastnat för, ja men har vi sand (.) då kanske dom 

fastnar för att rasa det istället för att bygga det som vi har tänkt att vi ska fortsätta på o då får man 

följa in o ”ja hade vi inte haft dom här stegen bakom då, då hade vi inte kunnat se vart vi ska 

någonstans”. ”  

Lotta 

Pedagogerna hävdade att den pedagogiska dokumentationen hjälper dem att få en inblick i var 

de har varit, var dem är just nu och var de är på väg. Lotta talar om hur pedagogisk 

dokumentation kan ses som steg i en process för utveckling och lärande. Respondenterna menar 
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att de som pedagoger får möjlighet att analysera de aktiviteter och situationer som återfinns i 

den pedagogiska dokumentationen och att denna analys senare kan hjälpa dem planera fortsatt 

undervisning på så sätt att barn och deras intressen och behov uppmärksammas och tillgodoses. 

”Och de e just de för att man ställer reflektionen, innan har man (.) jag tror att innan gjorde man 

saker (.) ”det gick ju inte bra” eller ”det gick bra” men man kanske inte gick på djupet i varför 

utan man bara kände liksom o de e ju kanske (.) och de e ju klart att dom frågorna för oss o ställa 

”varför kändes de inte bra?” de kan ju va rent personligt ”de gick skit idag” ”de va inte så jag 

ville ha det” men man då om man då tittar djupare på ”varför gick det inte bra?”. ” 

Eva 

5.5 Sammanfattning av resultat 

I resultatet återkom följande begrepp: pedagogisk dokumentation som verktyg, delaktighet och 

inflytande, utmaningar och hinder samt utveckling av den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogisk dokumentation innefattar många olika begrepp och förståelsen för dessa är även 

dem många. Respondenterna menar att pedagogisk dokumentation är ett arbetsredskap, ett 

verktyg som hjälper dem att planera, genomföra och utveckla undervisning och verksamheten i 

sin helhet. Några av respondenterna poängterar vikten av att ha ett syfte för den pedagogiska 

dokumentationen och att det är viktigt att påbörja dokumentationsprocessen med detta för 

ögonen. Andra respondenter lyfter att syftet med pedagogisk dokumentation är att följa barns 

utveckling och lärande, att fokus för dokumentationen ligger på att visa på barns lärande och 

utveckling för såväl pedagoger som barn. Detta menar de att de kan göras genom reflektion och 

analys av materialet, då blir det möjligt att påvisa den lärande och utveckling som har tagit plats 

och som ännu sker. När barn får möjlighet att ta del av detta skapas en delaktighet i 

dokumentationsprocessen och de kan få chans till att äga sin egen dokumentation. Skapas det 

sedan möjlighet för barn att i reflektion och analys av den pedagogiska dokumentationen själva 

resonera om och ge synpunkter på det insamlade materialet så blir det möjligt för barn att ha 

inflytande över den pedagogiska dokumentationen, deras egna utsagor kring vad de har upplevt 

och erfarit. Pedagogerna menar att detta ger den pedagogiska dokumentationen en 

meningsfullhet för såväl barn, pedagoger men även vårdnadshavare. De hinder och utmaningar 

som framkommer i resultatet är tidsbrist och brist på kunskap kring begreppet i sin helhet. När 

respondenterna samtalar kring vad pedagogisk dokumentation representerar för dem och hur de 

arbetar med detta så blir det tydligt att de kan identifiera hur de arbetar med pedagogisk 
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dokumentation men att de önskar att det fanns möjlighet och tid till att arbeta mer med detta. 

Respondenterna menar att många arbetar med pedagogisk dokumentation utan att reflektera 

kring att de faktiskt gör det, genom att sätta ord på vad de gör och varför så hävdar 

respondenterna att det blir möjligt att lägga än mer tonvikt vid deras yrkeskunnande och barns 

lärande som sker på förskolan.  

6. Analys  

För att tala om det sociokulturella perspektivet i relation till det resultat som framkommit i 

studien så går följande liknelser att göra. Pedagogisk dokumentation ses som en artefakt som 

pedagoger och barn använder sig av för att lära och utvecklas. Pedagogerna beskriver 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg, som de använder för att synliggöra lärande och 

utveckling för barn men också för dem själva, det erbjuder en transparens i verksamheten och 

i det egna förhållningssättet som sedan möjliggör ett förändringsarbete utifrån den aktuella 

utgångspunkten. Artefakter kan även förekomma i den pedagogiska dokumentationen och den 

process det innebär, inte minst. Det språk som används i skapandet av dokumentationen, eller i 

själva reflektionen av det som dokumenterats, oavsett om det är i form av skrift, talade ord eller 

gester är det en viktigt sociokulturell aspekt. Tonvikten ligger i det faktum att människan har 

skapat ett verktyg för att kunna vidga och förenkla de sätt vi arbetar och kommunicerar med 

varandra. 

I det arbete som respondenterna menar att pedagogisk dokumentation är så poängteras vikten 

av att kommunikation och interaktion får ta plats ett flertal gånger. Genom att pedagoger och 

barn interagerar i och kring pedagogisk dokumentation så blir det möjligt att skapa en 

samverkan kring dess utformning och utförande. Pedagogerna menar även att pedagogisk 

dokumentation ska följa barns utveckling och lärande, för att fullfölja detta så kommunicerar 

de kring vad barn själva upplever att de erfarit men även vad de menar att de finner intressant 

och meningsfullt.  

När pedagogisk dokumentation tar den plats och utvecklas på så vis som pedagogerna önskar 

och strävar efter så menar de att barn kan få nya möjligheter till delaktighet och inflytande i 

verksamheten och framför allt i det egna lärandet. Dokumentationsprocessen som 

respondenterna beskriver den ger möjlighet att få insyn i barns tankar och erfarenheter, men 
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bara när barn får chans att uttrycka sig kring just det som de har upplevt och det som sedan 

blivit innehåll för dokumentationen. Pedagogerna har sedan i uppgift att utforma en fortsatt 

undervisning och pedagogisk verksamhet som bygger på den gemensamma syn och 

föreställning kring verksamhetens innehåll som de tillsammans skapat. Pedagogerna menar att 

den pedagogiska dokumentationen som inte har inslag av barns perspektiv, synpunkter och 

delaktighet inte är pedagogisk, det är enbart dokumentation, en tolkning av det som pedagoger 

har observerat och valt att slutligen fokusera på.  

Barn får möjlighet till att påverka och omforma verksamhetens innehåll och riktning genom 

interaktion och kommunikation med pedagoger men även med andra barn. De kan via 

pedagogisk dokumentation få chans att vara kreativa, att undersöka, utforska och lära i samspel 

med varandra och tillsammans med pedagoger. Förutsättningar för att vuxna och barn lär av 

varandra, utbyter erfarenheter och kompetenser som sedan kan resultera i en fortsatt 

kunskapsutveckling synliggörs i arbetet med pedagogisk dokumentation. Respondenterna lyfter 

fördelarna med att barn får ta del av sitt eget lärande genom att återgå till 

undervisningssituationer och aktiviteter och analysera och reflektera kring detta såväl 

individuellt som i grupp, i enlighet med ett sociokulturellt förhållningssätt.  Barn kan då uppleva 

nya synsätt och skapa nya perspektiv på det som de upplevt och de kompetenser de besitter. 

Reflektionen blir ett tillfälle till att få en överskådlig bild av det som har genomförts men även 

en medvetenhet och tilltro till sin egen kunskap.   

7. Diskussion 

I följande av snitt kommer studiens två forskningsfrågor; Vilka erfarenheter och uppfattningar 

gällande pedagogisk dokumentation ger pedagoger uttryck för? och Vilka eventuella 

möjligheter och utmaningar i relation till delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation för så väl barn som vuxna ger pedagoger uttryck för? att diskuteras i relation 

till tidigare presenterad forskning i syfte att redogöra och problematisera studiens resultat. Detta 

kommer att presenteras med hjälp av de kategorier som presenterades i studiens resultat.  

7.1 Pedagogisk dokumentation som verktyg  

Uppfattningar kring pedagogisk dokumentation och hur detta kan och bör arbetas med varierar 

och respondenterna i studien bekräftar detta genom att definiera begreppet och hur det arbetas 
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med på olika vis. Dem fördelar som de nämner med pedagogisk dokumentation grundas i deras 

uppfattningar kring pedagogisk dokumentation och vilken inställning de har för arbetssättet. 

Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett verktyg, ett arbetsredskap för såväl pedagoger som 

barn i förskolan. Alnervik et al. (2018) förklarar pedagogisk dokumentation som just ett verktyg 

där vuxna och barn kan mötas och tillsammans skapa en gemensam syn kring verksamheten 

och dess innehåll. Åberg och Lenz Taguchi (2018) skildrar hur material som skapas i 

dokumentationsprocessen kan erbjuda pedagoger och barn en möjlighet att arbeta vidare och 

utmana de sätt de agerat och resonerat tidigare. 

Pedagoger har i uppdrag att ansvara för att barn blir involverade i det egna lärandet och den 

personliga utvecklingen, möjligheter till att såväl uppleva delaktighet som att få möjlighet att 

utöva inflytande ska skapas (Skolverket, 2018). Eva talar om hur pedagogisk dokumentation 

ska ha ett syfte i uppstarten av den pedagogiska dokumentationsprocessen och att detta är en 

förutsättning för att kunna avgränsa arbetet då det annars kan uppfattas omfattande och 

utmanande. Isa menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att följa barns lärande och 

utveckling och att detta ensam kan vara anledningen till att dokumentationen äger rum, att barns 

progression kan ses som själva innehållet och inte tvunget en planerad aktivitet. Emilson och 

Pramling Samuelsson (2014) problematiserar dokumentation och hur det kan tendera att närma 

sig observation, som synliggör pedagogers tolkning av redan planerade och riktade aktiviteter 

utförda av barn. Författarna menar även att dokumentation utan barns egna åsikter och 

resonemang kring händelsen tjänar enbart pedagogen och dennes syfte, dokumentation kan då 

liknas vid observation och visar inte barns perspektiv eller deras personliga åsikter kring det 

egna lärandet. Att som pedagog i uppstarten av dokumentationsprocessen resonera kring vad 

syftet med arbetet är och vilket fokus som erhålls kan forma resultatet av dokumentationen och 

inte minst barns möjlighet att själva påverka och vara involverade. 

7.2 Delaktighet och inflytande 

Alnervik et al. (2018) menar att pedagogisk dokumentation kan fungera som ett verktyg för att 

utveckla och inkludera barn i projekt men även för att involvera dem under utformning och 

genomförande. Hostyn, Mäkitalo, Hakari (Tast) & Vandenbussche (2020) menar att pedagogisk 

dokumentation kan skapa en gemenskap, den interaktion som kan skapas i 

dokumentationsprocessen kan hjälpa barn att utveckla en självmedvetenhet kring sitt lärande. 
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Barn som vistas i en verksamhet som arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation uttrycker 

att de känner sig lyssnade till, att de kände sig fria i en verksamhet som präglas av delaktighet 

(Alnervik et al. 2018). Genom att tillsammans med barn utveckla och variera hur den 

pedagogiska dokumentationen tar plats och utformas så talar även respondenterna i studien om 

att barn kan bli engagerade och medvetna om vad de upplever och upplevt, detta kan sedan 

skapa förutsättningar för en medvetandet kring det egna lärandet. För att skapa och utveckla 

bland annat projektbaserat arbetet så bör barn vara delaktiga och deras perspektiv borde alltid 

tas i bejakelse, för att ett projekt som de finner intressant och meningsfullt ska ta plats. Dolk 

(2013) menar att barns möjlighet till att vara involverade och forma verksamheten och 

aktiviteter kan jämföras med en demokratisk syn på verksamheten. Respondenterna uttryckte 

att barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen är av stor vikt och utan 

detta så tappar den pedagogiska dokumentationen sitt värde och dess syfte kan då gå förlorat. 

Respondenterna menar att deras uppgift med pedagogisk dokumentation är att följa barns 

lärande och utveckling och att de ämnar göra detta genom att variera de metoder de använder 

för pedagogisk dokumentation.  

Lenz Taguchi (2013) beskriver pedagogisk dokumentation som ett tillfälle för pedagoger att se 

barn och deras lärande återkommande ur olika synsätt och perspektiv. Det definieras som ett 

förändringsarbete som startar vid just den plats man befinner sig i och utvecklas med hjälp av 

engagerade och drivna pedagoger. Emellertid så problematiserar pedagogerna hur och om de 

faktiskt erbjuder barn delaktighet och inflytande i dokumentationsprocessen, de nämner att vid 

närmre eftertanke så är det många gånger de inte erbjuder barnen någon insikt i 

dokumentationen eller möjlighet att ta ställning till om de vill vara delaktiga eller ej. De 

fortsätter att resonera kring hur delaktiga barnen egentligen är då och hur mycket inflytande de 

verkligen har. 

7.3 Utmaningar och hinder med pedagogisk dokumentation 

Tid och möjlighet till att arbeta med pedagogisk dokumentation framkommer som två vanliga 

utmaningar i de diskussioner som respondenterna för. Rintakorpi (2016) menar att den 

pedagogiska dokumentationsprocessen är beroende av tid och att detta är något pedagoger 

uttrycker att de har lite av. Respondenterna menar också att det är en utmaning att kunna avsätta 

tid för ett gediget arbete med pedagogisk dokumentation, då detta förutsätter samtal med barn 
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kring och om deras lärande. Pedagogerna menar att det utifrån barns rättigheter till likvärdig 

utbildning också ska kunna genomföras med varje barn och med det antal de har i 

barngrupperna så finner de inte det möjligt. Dahlberg, Moss och Pence (2014) hävdar att detta 

inte nödvändigtvis måste vara ett problem i direkt koppling till arbetet pedagogisk 

dokumentation innebär utan att det främst handlar om hur pedagoger väljer att planera och 

prioritera den pedagogiska verksamheten. Det är rimligt att anta att när respondenterna nämner 

att de har ambition och vilja att genomföra pedagogisk dokumentation på så vis att alla barn får 

möjlighet att kommunicera i och kring dokumentationen för att utveckla deras tilltro till sitt 

eget kunnande så är detta genuina uttryck. När Carla, Lotta och Isa samtalar så blir det tydligt 

att tid är ett hinder som pedagoger arbetar kontinuerligt med och inte minst utifrån. 

Rintakorpi (2016) problematiserar hur det inte enbart är tid som framkommer som en utmaning 

i arbetet med pedagogisk dokumentation utan även kompetens. Hon skriver hur pedagoger talar 

om deras kunskapsbrist kring pedagogisk dokumentation och hur den kan skapas rent praktiskt 

försvårar arbetet och utveckling av detta. Eva bekräftar detta genom att även hon tala om en 

eventuell kunskapsbrist och osäkerhet i relation till pedagogisk dokumentation. Denna 

osäkerhet kan de identifiera i samtal med kollegor kring hur de faktiskt arbetar med pedagogisk 

dokumentation och när detta sker. Vikten av att samtala med kollegor kring vad pedagogisk 

dokumentation representerar för dem och säkerställa att de har en syn på arbetssättet och vad 

det bidrar med som är jämbördig blir tydlig. Då arbetet med dokumentation återfinns i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och även grundas i barns rätt till en verksamhet 

som gynnar deras utveckling och lärande så är det rimligt att fundera kring hur pedagogers 

medvetenhet och kunskaper kring pedagogisk dokumentation kan breddas i syfte att förenkla 

processen och uppmuntra pedagoger.  

7.4 Utveckling av den pedagogiska verksamheten  

Pedagogisk dokumentation som arbetssätt och de möjligheter som det kan erbjuda varierar 

utifrån de kunskaper och förhållningssätt som pedagoger besitter. Skolverket (2021) skriver att 

pedagogisk dokumentations syfte ska rikta sig mot läroplanen för förskolan och barns 

kunskapsutveckling eller för att pedagoger ska kunna utveckla verksamheten. Lenz Taguchi 

(2013) menar att det underlag som framkommer genom dokumentationsarbetet ger pedagoger 

en chans att se verksamheten från nya perspektiv och vidareutveckla såväl verksamhet som det 
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egna arbetssättet. Respondenterna bekräftar detta, genom att tala om hur 

dokumentationsmaterial kan fungera som grund för ett förändringsarbete, inom arbetslag men 

även på arbetsplatsen i stort. Dokumentation som inte är pedagogisk bör inte uppfattas som 

betydelselös, den kan tjäna många syften, inte minst i syfte att följa upp, utvärdera och ut veckla 

verksamheten. För att kunna genomföra detta förändringsarbete respondenterna talar om så är 

kommunikation mellan pedagoger på arbetsplatsen en nödvändighet. Respondenterna 

förtydligar att de finner det problematiskt att hitta tid till att ha en sådan kommunikation och att 

samtala om såväl planerad som genomförd undervisning i syfte att delge erfarenheter och 

insikter. Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar att arbetet med dokumentation inte 

nödvändigt vis behöver vara en fråga om förutsättningar eller tid utan att det rör sig om 

prioritering och att detta ställningstagande måste tas av pedagogerna. Huruvida respondenterna 

faktiskt har brist på tid för kollegiala samtal kring arbetet med pedagogisk dokumentation och 

dess påverkan och möjligheter för verksamheten eller väljer att prioritera annat framkommer 

inte i studiens resultat, då resultatet är respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter och 

därmed ej objektiva.  

Åberg och Lenz Taguchi (2018) konstaterar tre utgångspunkter för ett arbete med pedagogisk 

dokumentation, dem är följande samarbete, kommunikation och reflektion. Vikten av att det 

finns ett samarbete mellan pedagoger och barn i arbetet med pedagogisk dokumentation är 

framträdande. Det blir även tydligt att pedagoger sinsemellan erhåller stora vinster av att 

kommunicera kring dokumentationen och den process de befinner sig, att sedan reflektera kring 

dokumentationsmaterialet och de personliga erfarenheterna kan utveckla såväl verksamheten 

som det personliga yrkeskunnandet. 

8. Slutsats 

Studien har resulterat i en bild av att pedagoger ofta erhåller uppfattningar och åsikter kring 

pedagogisk dokumentation men att dessa har en tendens att variera på grund av olika aspekter. 

Dessa kan vara sådant som erfarenheter av det arbetssätt det uppfattas vara eller kompetens 

kring hur pedagogisk dokumentation rent praktiskt skapas och utvecklas. Även möjligheter att 

arbeta med pedagogisk dokumentation förtydligas vara en utmaning då det ofta förekommer 

brist på tid och möjlighet att genomföra de olika moment som processen innebär. Det är därför 

av stor vikt att förskolan och dess personal får möjlighet att samtala om pedagogisk 
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dokumentation och utveckla en samsyn kring vad det representerar för dem. Ofta nämns det att 

pedagogisk dokumentation praktiseras på förskolor runt om i Sverige, men då det är ett sådant 

brett begrepp som innefattar många olika moment så är det möjligt att uppfattningen kring 

begreppet och hur det bör arbetas med skiljer sig inom förskolan men även inom arbetslaget.   

 

9. Framtida forskning 

Att vidare undersöka vad pedagoger menar att pedagogisk dokumentation faktiskt är och hur 

de definierar arbetet med detta hade varit mycket intressant. Detta kunde med fördel göras 

genom att jämföra hela arbetslag och deras arbetsmetoder på en och samma förskola som 

uttryckligen säger sig arbeta aktivt med pedagogisk dokumentation. Den genomförda studien 

kunde inte påvisa någon representativitet mellan arbetslag på grund av begränsningar i 

urvalsprocessen och detta hade därför varit intressant att undersöka detta vidare. Med den 

information som eventuell skulle framkomma från framtida studie kunde det sedan varit möjligt 

att föra diskussioner kring vikten av pedagogers kunskap om begreppet pedagogisk 

dokumentation och huruvida de tillämpar pedagogisk dokumentation eller ej även vilka 

strategier som pedagogerna använder. 
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Bilaga 1 Informationsbrev med samtyckesblankett 

Information om studien Pedagogisk dokumentation i förskolan – pedagogers 

uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande med samtyckesblankett 

 

Datum: 13-09-2021 

Till pedagoger på förskolan ______________ 

Jag heter Nikolina Olsbring och jag studerar sjunde och sista terminen på 

förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Jag har börjat arbetet med mitt 

examensarbete som ämnar att undersöka pedagogisk dokumentation i relation till delaktighet 

och inflytande och pedagogers uppfattningar kring att arbeta med pedagogisk dokumentation 

som ett verktyg i förskolan.  

Studien kommer att utföras med hjälp av gruppintervjuer, där du och andra pedagoger får 

möjlighet att resonera i samråd med varandra kring era erfarenheter och uppfattningar kring 

pedagogisk dokumentation i relation till delaktighet och inflytande. Med rådande Covid-19 

pandemi och generella restriktioner i åtanke så kommer gruppintervjuerna att genomföras med 

ett digitalt mötesverktyg för att studien ska genomföras på ett så säkert vis som möjligt. Det 

mötesverktyg som kommer att användas är Zoom. En länk kommer att skickas ut 1-2 dagar 

innan gruppintervjun är tänkt att hållas så att alla deltagare får förutsättningarna till att delta i 

god tid. Gruppintervjun kommer att ta cirka 20 minuter att genomföra, intervjun kommer även 

att spelas in med ljud och bild i Zoom men också videofilmas för att sedan kunna transkriberas. 

Det insamlade materialet som kommer ligga till grund för studien och den färdiga uppsatsens 

resultat kommer att hanteras i enlighet med konfidentialitetskravet inte kunna kopplas till någon 

enskild individ eller förskola. De som kommer ha tillgång till detta material är jag men även 

eventuell handledare och examinator på Högskolan Kristianstad. Efter att studien är genomförd 

och avslutad så kommer allt insamlat material att förstöras.  

Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill säga att 

deltagandet i denna studie är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. 
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Studien kommer att registreras i samråd med handledare på Högskolan Kristianstad för att följa 

riktlinjer uppsatta till följd av GDPR, lagen om hantering av personuppgifter.  

Jag hoppas att du finner studien intressant och vill delta!  

Jag ber om besked kring ditt samtycke senast vecka. 39 för att kunna genomföra 

gruppintervjuerna under vecka 40.  

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Nikolina Olsbring, nikolina.olsbring0031@stud.hkr.se, Mobil: 0737-404388 

Handledare på Högskolan Kristianstad: Hilma Holm  

Hilma.holm@hkr.se  

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

Samtycke till deltagande i studien Pedagogisk dokumentation i förskolan – 

pedagogers uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande 

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

dokumentation i förskolan – pedagogers uppfattningar kring barns delaktighet och 

inflytande 

□ JA, jag samtycker till att videofilmas i samband med studien - Pedagogisk 

dokumentation i förskolan – pedagogers uppfattningar kring barns delaktighet och 

inflytande 

Datum …………………………. 

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

Deltagares Namnteckning    

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

Namnförtydligande  

mailto:nikolina.olsbring0031@stud.hkr.se
mailto:Hilma.holm@hkr.se
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Intervjuguide – Pedagogisk dokumentation i förskolan  

Gruppintervju – 01/10/21 

Studiens syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har kring pedagogisk 

dokumentation och eventuella möjligheter och utmaningar till följd av detta arbetssätt. Fokus 

kommer att ligga på pedagogers uppfattningar kring pedagogisk dokumentation och hur de 

arbetar för att erbjuda och erhålla möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolan för alla.  

• Arbetar ni med pedagogisk dokumentation? 

- Om ja, vad uppfattar ni att pedagogisk dokumentation innebär? 

- Hur arbetar ni med detta?   

- Ser ni några problem/utmaningar med pedagogisk dokumentation? Om ja, vilka? 

 

• Hur ser ni på delaktighet och inflytande i relation till pedagogisk dokumentation? 

- Hur kan barns delaktighet i dokumentationsprocessen se ut?  

- Finns det möjligheter till inflytande? Om ja, hur och när? 

 

• Fyller pedagogisk dokumentation något syfte för er som kollegor/arbetslag? 

Använder ni pedagogisk dokumentation i arbetet med uppföljning, utvärdering och 

utveckling av verksamheten? Om ja, hur? 

 


