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ABSTRAKT 

Studiens syfte var att belysa pedagogers tankar om vad som gjorde en dokumentation 

pedagogisk och vilken betydelse verktyget hade i förskolan. För att få reda på detta låg 

kvalitativa intervjuer till grund för resultatet. Det framkom att det rådde delade meningar 

om vad pedagoger ansåg att syftet med pedagogisk dokumentation var och även delade 

meningar om vad den pedagogiska dokumentationens innebörd var. Den pedagogiska 

dokumentationens betydelse för det enskilda barnet handlade om att stödja och utveckla 

lärandet.  
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1 INTRODUKTION 

Debatten är het angående bedömning och testning av barn i förskola och skola. 

Skolverket (2010) skriver att konkurrens mellan länder ökar och politiker vill visa 

upp bra siffror från barns prestationer i olika nationella mätningar. I förskolan och 

skolan bedömer och mäter pedagoger barns kunskaper allt tidigare som en följd av 

att vilja upprätthålla en god internationell standard. Förskolor och skolor ska 

kvalitetssäkras och på grund av detta faktum har pedagogerna fått en mängd nya 

arbetsuppgifter att fullfölja. En av dessa nya arbetsuppgifter i förskolan handlar om 

att dokumentera både verksamheten samt det enskilda barnet. I den nya läroplanen 

för förskolan läser vi: 

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och 

analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner (Utbildningsdepartementet, 2010 s 15). 

Dokumentation i förskolan förknippas ofta att vara inspirerad av Reggio Emilia och 

deras pedagogiska filosofi. Denna pedagogiska filosofi kännetecknas av att den vilar 

på demokratiska grunder där det värnas om att barns röster ska göras hörda och att 

dessa röster också ska tas på allvar. I Reggio Emilia använder man sig av pedagogisk 

dokumentation som syftar att hela tiden uppmärksamma det som sker i verksamheten 

för att hela tiden kunna förändra den efter de barn som går på förskolan. Pedagogisk 

dokumentation är ovanlighet längre och beprövas just nu på många förskolor runt om 

i Sverige. Den pedagogiska dokumentationen beskrivs enligt Lenz Taguchi (2009) ha 

många bra funktioner. Den kan verka som ett underlag för fortbildning, 

föräldrasamarbete, utvärdering både av verksamheten och det barnen gör samt 

arbetsutveckling för pedagogerna. 

Även om användningsområdena för den pedagogiska dokumentationen verkar 

mångsidiga är det många som är kritiska och undrar: 

- Är den pedagogiska dokumentationen endast en utveckling för pedagoger 

eller kan även barnen ta del och utvecklas genom den?  

Gunilla Dahlberg som har varit delaktig i ett flertal forsknings- och 

förändringsprojekt i Sverige talar varmt om Reggio Emilia i Lärarnas nyheter (2011). 

Hon menar att förskolorna i Reggio Emilia har ett brinnande engagemang för 

förskoleverksamheten som genomsyrar alla samhällsplan. I Reggio Emilia är 

verksamheten organiserad runt den pedagogiska dokumentationen och möjliggör tid 

för pedagogerna att reflektera och utvärdera kontinuerligt. Blossing och Thornberg 

(2008) beskriver hur pedagoger i Sverige blir konstant ålagda att göra mer för mindre 

kostnad och effektivisera verksamheter. 

Det är konstaterat att arbetet med pedagogisk dokumentation tar mycket tid och 

frågan är om det är fullt möjligt att flytta den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia 

från en kultur till en annan och om det är gynnsamt för pedagoger, barn och 

föräldrar. 
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2 BAKGRUND 

I följande kapitel beskrivs den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia, vart den 

kommer ifrån och kännetecknas av. Skillnaden mellan dokumentation och 

pedagogisk dokumentation tas upp där även olikheter och gruppen behandlas i 

förhållande till den pedagogiska dokumentationen. Vidare beskrivs synen på 

kunskap, pedagogens roll och miljöns betydelse samt maktstrukturer och föräldrar är 

faktorer som påverkar arbetet med att dokumentera och redogörs för. Ett försök till 

beskrivning av skillnaden mellan de mångtydliga begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv görs samt en redogörelse för det sociokulturella perspektivet. Vi tar 

även upp ett perspektiv om att flytta den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia från 

en kultur till en annan samt en bild av förskolan i en tid av förändring. Slutligen 

behandlas etiska aspekter i arbetet med pedagogisk dokumentation samt en överblick 

av vad styrdokumenten säger om dokumentation. 

2.1 Pedagogisk dokumentation 

2.1.1 Reggio Emilia – den pedagogiska filosofin 

Loris Malaguzzi var eldsjälen och folkskolläraren som under 1960-talet bidrog till att 

utveckla en ny slags förskola i staden Reggio Emilia (Wallin, 2004). Han var 

utbildad inom psykologi och såg möjligheter med de nya daghem som höll på att 

byggas i staden (a.a). Tack vare Malaguzzi’s hängivenhet i verksamheten som fått 

sitt namn efter staden Reggio Emilia lever den vidare, utvecklas och förändras efter 

nästan 40 år (Forssell, 2008). 

Den pedagogiska filosofin Reggio Emilia har en demokratisk grund och 

kännetecknas av ett engagemang och intresse för barns rättigheter och kompetenser. 

Pedagogerna utvecklar hela tiden verksamheten efter barnens tankar, funderingar och 

erfarenheter (Forssell, 2008). Pedagogerna i Reggio Emilia intar, såsom Lenz 

Taguchi (2009) beskriver, ett konstruktivistiskt förhållningssätt där pedagogerna ser 

den sammantagna helheten i den pedagogiska verksamheten. Helheten, som består av 

barnen, pedagogerna och miljön samverkar och förändras tillsammans. Det 

konstruktivistiska förhållningssättet möjliggör en ständig förändring där pedagogerna 

inte håller sig till en redan förutbestämd pedagogik, utan är öppen och låter alla 

komponenter möjliggöra förändringar (a.a.). Forssell (2008) menar att detta 

konstruktivistiska förhållningssätt gör sig påmint i jämförelse med traditionella 

pedagogiska verksamheter såsom Montessori, Waldorf osv. Det som utmärker de 

traditionella pedagogiska verksamheterna är att de har särskilda inriktningar till 

skillnad från Reggio Emilia. Den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia har istället 

inspirerats av tankar från vetenskap, konst, design och teknik och följer inga 

särskilda mönster eller på förhand bestämda vägar. Enligt den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia anser pedagogerna dock att förändring i en verksamhet kräver en 

ständig överblick, i detta fall dokumentation och ett reflekterande förhållningssätt. 

Finns inte dokumentationen och det ständiga reflekterandet blir det problematiskt att 

åstadkomma den önskade förändringen att styra verksamheten åt rätt håll och 

därigenom öka barnens lärande och bringa förståelse i deras frågor (a.a.).  
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2.1.2 Skillnad mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation  

Dagens förskola är en plats där både pedagoger och rektorer prioriterar 

dokumentation (Lindgren & Sparrman, 2003). Enligt dessa två tidigare nämnda 

författare samt Pramling Samuelsson och Johansson (2003) finns det olika sätt att 

dokumentera på. Att dokumentera kan exempelvis innebära att fotografera såväl 

barnen som verksamheten. Barnen på förskolan kan även låtas ta egna fotografier 

och det förekommer även att pedagogerna filmar barnen samt samlar in det barnen 

gjort i form av teckningar, skapelser och berättelser (a.a.). Att dokumentera är i sig 

inte särskilt komplicerat, det är något pedagogerna gör i mängden av allt annat som 

tillhör arbetet på en förskola (Lenz Taguchi & Åberg, 2005). Att endast dokumentera 

utan att veta vad som ska göras av materialet kan te sig föga meningslöst (Kennedy, 

1999).  

För att dokumentationen inte bara ska bli en samling med händelser menar Lenz 

Taguchi och Åberg (2005) att pedagoger och barn måste få tillfälle att reflektera över 

dokumentationen eftersom det är då den blir pedagogisk. Det är själva reflektionen 

av dokumentationen som blir pedagogernas utgångspunkt för hur de ska ta nästa steg 

i den pedagogiska verksamheten (a.a.). Vidare ligger skillnaden i hur pedagogerna 

använder sig av dokumentationen och reflektionen. Den pedagogiska 

dokumentationen har många funktioner. Den kan verka som ett underlag för 

fortbildning, föräldrasamarbete, utvärdering både av verksamheten och det barnen 

gör samt arbetsutveckling för pedagogerna (Lenz Taguchi, 2009). Ytterligare en 

funktion av den pedagogiska dokumentationen som det har forskats om är att 

använda den som formativ bedömning. Vid en formativ bedömning ser pedagogerna 

till det som ligger bakom barnens prestationer, det vill säga processen. Pedagogerna 

tar vid en formativ bedömning hänsyn till det arbete barnen lagt ner på vägen till det 

färdiga resultatet. Denna form av bedömning skiljer sig från en summativ bedömning 

där pedagogerna endast är intresserade av den slutliga prestationen, oftast i form av 

betyg och poäng (Buldu, 2010).   

I Reggio Emilia är den pedagogiska dokumentationens viktigaste syfte att forma en 

gemensam grund för pedagogerna att reflektera utifrån (Forssell, 2008). Genom den 

gemensamma grunden får pedagogerna syn på barnens utforskande och 

kunskapande. På detta viset synliggörs barnens kompetenser och låter samtidigt 

deras röster bli hörda. Det är synliggörandet och reflektionen som utgör grunden för 

förändring (a.a.). Den pedagogiska dokumentationen hjälper pedagogerna att vidga 

sina föreställningar och öka förståelsen för de barn och den verksamhet de arbetar 

med. Denna djupare förståelse växer fram genom den pedagogiska dokumentationen 

som öppnar upp och ger pedagoger möjligheter att gå på djupet och få en inblick i 

hur barn tillägnar sig kunskaper och löser problem (Lenz Taguchi & Åberg, 2005).  

2.1.3 Olikheter i pedagogisk dokumentation 

Det är viktigt att låta dokumentationen bli mer än bara ett synliggörande av det 

barnen redan kan (Elfström m.fl. 2008). När pedagogerna tittar på- och reflekterar 

över dokumentationen tillsammans med barnen kan dokumentationen bli en del av 

lärprocessen. Den pedagogiska dokumentationen kan vid ett sådant tillfälle ge 

upphov till nya frågor och funderingar eftersom barnen ser andra barns olika sätt att 

tänka och göra (a.a). Liknande tankegångar om olikheter återfinns på förskolorna i 

Reggio Emilia och beskrivs av Guidici och Rinaldi (2006). Dessa två författare 
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menar att Reggio Emilia pedagogerna låter olikheterna i barngruppen berika den 

pedagogiska verksamheten eftersom ett uppmärksammande av dessa olikheter ger 

barnen möjligheter att utvecklas och lära. Då barn får ta del av andra barns tankar 

och föreställningar utmanas i sin tur deras egna tankar och föreställningar (a.a.).  

Elfström m.fl. (2008) menar vidare att pedagogerna genom den pedagogiska 

dokumentationen kan få fram alla de olikheter, mångfalder av idéer, tankar och sätt 

att lära sig på som ryms på en förskola. När pedagogerna dokumenterar och jobbar 

efter barnens hypoteser och föreställningar uppstår många olika lärtillfällen. Detta 

eftersom tankarna och funderingarna kommer ur fler personers perspektiv än bara det 

som pedagogen vet och känner till (a.a.). 

2.1.4 Gruppen och individen i pedagogisk dokumentation 

I arbetet med pedagogisk dokumentation riktar sig pedagogerna mot gruppen, barn 

som gör något tillsammans. Den pedagogiska dokumentationen skiljer sig från t.ex. 

portfolio och individuella utvecklingsplaner som enbart fokuserar på individen 

(Elfström, 2003). Detta betyder inte att individen försvinner i mängden, eftersom 

dokumentationen syftar till att visa gruppens och individens sätt att lära. Gruppen 

och det individuella barnet får genom den pedagogiska dokumentationen möjligheter 

att observera sig själva utifrån medan de lär (Giudici & Rinaldi, 2006). Det finns en 

tanke med att låta barnen arbeta i grupp, och den ses som en resurs i Reggio Emilia. 

Barnen prövar sig själva mot sina gruppmedlemmar och det är då nya idéer och 

tankar väcks (Taguchi, 1997). Genom att barn själva på olika sätt ges möjligheter att 

dokumentera sina föreställningar kan mångfalden av deras tankar bli synliga för 

varandra och pedagogerna. Den variation som uppstår utmanar barnens tänkande 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2003). Elfström m.fl. (2008) samt Giudici och 

Rinaldi (2006) menar att om barn får arbeta i små grupper finns det möjligheter för 

att individuella upptäckter och kunskaper kan bli en tillgång för gruppen. För att 

detta ska kunna ske måste barnen som är medlemmarna i gruppen veta vad det 

innebär att arbeta tillsammans. Det är något barnen behöver tränas på. Att samarbeta 

är något barn lär sig och inte något de föds med en naturlig fallenhet för. Barn måste 

få öva sig på att arbeta i grupp för att kunna bli bättre på och dra nytta av det (a.a.). 

Med dokumentationens hjälp blir det möjligt att konstruera bra grupper utifrån 

barnens olika strategier, intressen och förmågor eftersom man därigenom får större 

möjligheter till inblick i det barnen pratar om och gör (Elfström m.fl., 2008). 

2.2 Betydelsefulla faktorer för pedagogisk dokumentation 

2.2.1 Kunskap 

Kunskap skapas hela tiden mellan barn, pedagoger och miljön. Dessa tre likvärdiga 

komponenterna samspelar och genom dokumentationen synliggör pedagogerna 

betydelsen av dessa tre och kan gå vidare med att utmana och utveckla (Wallin, 

2008).  Kommunikationen är en viktig faktor i barns inhämtande av kunskap. Genom 

kommunikationen prövar barn sina tankar mot andra barn, vuxna och miljön 

(Forssell, 2008). 

2.2.2 Pedagogen 

Av pedagoger som jobbar med pedagogisk dokumentation krävs ett öppet 

förhållningssätt där vägen till målet inte är förutbestämt (Wallin, 2008). Att vara 

lyhörd för förändringar, olika åsikter och tankar från barnen är väsentligt för att 
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arbetet ska gå framåt. Pedagogen blir en medkonstruktör som tillsammans med 

barnen aktivt deltar i det som sker. Även barnen blir medkonstruktörer på vägen till 

kunskap.  Tillsammans i gruppen skapas lösningar och alla bidrar med något (a.a.).   

Forssell (2008) menar att pedagogerna har ett stort ansvar i barns 

kunskapsutveckling. De måste utveckla en kommunikativ förmåga tillsammans med 

barnen samt ett reflekterande förhållningssätt med hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen för att kunna utveckla verksamheten och kunskapandet. Det ingår 

att skapa förutsättningar med hjälp av organisation, miljö och pedagogisk 

dokumentation (a.a.). Pedagogen får inte låta tiden ta överhanden, utan låta barnen få 

utforska tills de känner sig nöjda (Elfström m.fl., 2008). Det är betydelsefullt att 

dokumentera samma utforskande flera gånger för att ta tillvara på mångfalden av 

idéer (a.a.). 

2.2.3 Miljön 

Rinaldi (Project zero) (2006) menar att rummet har ett eget språk och en egen kod. 

Detta språk och denna kod går igenom alla språk och kulturer. Det material som 

finns i rummet signalerar koder om vad vi ska göra därinne.  Som ett exempel 

signalerar ateljén kreativ aktivitet med allt material och alla projekt som finns där 

(a.a.). Vi bestämmer rummet, men det bestämmer också över oss, beroende på vilka 

vi är och vilka erfarenheter vi har (Lenz Taguchi, 1994). Även Nordin Hultman 

(2004) poängterar att rum säger något om vilka vi är och hur vi bör vara och därmed 

även hur vi bör uppfattas och bedömas. Davidsson (2008) för ett liknande 

resonemang. Hon menar att olika rum signalerar vad barnen ska göra därinne och 

kan antingen öppna upp eller begränsa. Utformningen av rummet ger olika 

förutsättningar och villkor för lek, lärande och samspel (a.a.). Lenz Taguchi och 

Åberg (2009) menar att ett utforskande arbetssätt kräver en miljö som tillåter det. För 

att kunna utveckla miljön spelar den pedagogiska dokumentationen en stor roll, 

eftersom den ger utrymme för reflektion och ledtrådar för hur den bör utvecklas. 

Miljön är betydelsefull för dokumentationen eftersom barnen i stimulerande rum kan 

ges möjligheter och förutsättningar att utvecklas ytterligare (a.a.). 

2.2.4 Maktstrukturer 

Taguchi (1997) beskriver hur pedagoger alltid är delaktiga i en maktproduktion och 

påverkar barnen genom att bara finnas i samma rum. Genom att pedagogerna utgår 

från dokumentationen av barnens tankar för att föra arbetet framåt ges barnen makt 

över sitt lärande (a.a.). Pedagogernas makt blir synlig genom dokumentation. Genom 

detta synliggörande kan en diskussion föras om hur vi kan ge barnen möjligheter att 

dra nytta av varandra istället för att pedagogerna hela tiden bestämmer och 

kontrollerar (Åberg & Taguchi, 2005). Lindgren och Sparrman (2003) menar dock 

att dokumentationen i sig är bärare av maktstrukturer eftersom pedagogerna väljer 

vad som ska synliggöras i dokumentationen och inte. Genom att pedagogen riktar sitt 

intresse mot något som barnen gör med hjälp av dokumentationen kommuniceras 

något till barnen om vad som är viktigt och värt att skrivas ner (Elfström m.fl., 

2008). Samtidigt måste pedagogerna vara väl medvetna om vad de vill dokumentera 

och förstå för att få ut så mycket som möjligt av dokumentationen (Åberg & 

Taguchi, 2005). Kennedy förklarar att när en pedagog dokumenterar barn, är det 

dennes subjektiva bild av barnen som framträder. Den enskilde pedagogens 

upplevelser av händelsen. Om flera pedagoger dokumenterar samma händelse får de 

syn på de olikheter som framträder i det som uppfattas och belyses. En 
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dokumentation är ingen objektiv handling, det är en personlig tolkning grundad i 

personliga erfarenheter, tankar och kunskaper (a.a.). 

Tarr (2003) menar att i användandet av pedagogisk dokumentation är det svårt att ge 

en objekt bild av det som ägt rum. Det är betydelsefullt att pedagogerna är medvetna 

om med vilka ”ögon” de tittar på det barnen gör. För att öka insikten om hur 

pedagogerna ser på barn måste pedagogerna vara medvetna om sina egna 

föreställningar om hur barn tillägnar sig kunskap (a.a.). Är pedagoger medvetna om 

vad de förväntar sig av sin barngrupp blir det som barnen gör mer framträdande 

eftersom pedagogerna då kan fokusera på vad barnen faktiskt gör och inte det 

pedagogerna förväntar sig att de ska göra (Wallin, 2008).  Sommer (2005) menar 

liknande, att vuxnas syn på barn även styr hur de behandlar barn. Pedagogerna ser 

inte alltid barnet som det barn det egentligen är, utan mer utifrån från pedagogens 

uppfattning eller som Sommer kallar det, ”filter”, om hur barn är. Om pedagoger ser 

barn genom detta filter som inte blivit ”uppdaterat” på länge kan det bli 

problematiskt att förstå barn av idag. Denna uppfattning eller filter kan göra att 

pedagoger dömer barn efter normer som tillhör en annan tid eller plats. Pedagoger 

måste därför alltid granska sig själva och sina uppfattningar eftersom de ger 

konsekvenser i mötet med barn (a.a). 

2.2.5 Föräldrar 

Åberg och Taguchi (2005) problematiserar frågan om hur föräldrarna kan ges 

möjligheter till inflytande på förskolan och hur tid för diskussion mellan pedagoger 

och föräldrar kan komma till stånd. Författarna beskriver hur en ny typ av diskussion 

har växt fram mellan pedagoger och föräldrar i deras verksamheter i samband med 

att föräldrarna har fått ta del av förskolans dokumentation. Från att pedagogerna på 

förskolorna de beskriver fått frågor om praktiska ting har istället intresset för det 

barnen gör och säger i olika situationer ökat. Diskussionerna och det ökade 

engagemanget från föräldrarnas sida ledde till att föräldrarna tillslut fick ta del av 

pedagogiska sammanfattningar (a.a.).   

Taguchi (1997) tar också upp dokumentationen som en möjlighet att öppna upp 

verksamheten för föräldrar och andra (a.a.). Buldu (2010) som har forskat på 

området pedagogisk dokumentation kom fram till att föräldrar till barn på en förskola 

som arbetade med pedagogisk dokumentation ansåg att de hade fått större insikter i 

deras barns lärande, samt att dialogen mellan förälder – barn- pedagoger hade 

förbättrats. Föräldrar upplevde också att de på ett bättre sätt än tidigare kunde stödja 

sina barns utveckling i hemmet. Detta gällde dock för de föräldrar som tog sig tid 

och hade möjlighet att studera dokumentationerna. Pedagogerna på den berörda 

förskolan upplevde att många föräldrar inte hann se den dokumentation som satt 

uppe (a.a.). Lindgren & Sparrman (2003) anser att den pedagogiska 

dokumentationen endast borde vara till för pedagoger och barn och inte även för 

föräldrar, politiker och andra arbetslag.        

Arbetslaget skall samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med 

föräldrar diskutera regler och förhållningssätt på förskolan 

                     (Utbildningsdepartementet, 2010) 
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2.3 Perspektiv 

2.3.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Som pedagog på en förskola är det önskvärt att till så stor del som möjligt inta 

barnens ståndpunkt och försöka se världen som ur ett barns ögon (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). Att som pedagog leva sig in i hur barn känner, tycker 

och tänker är av stor vikt för att kunna fullfölja den pedagogiska dokumentationen 

och komma vidare med verksamheten. De båda perspektiven, barnperspektiv och 

barns perspektiv, strävar efter att verka för barns bästa och ge barnen de villkor de 

förtjänar för bästa möjliga utveckling (a.a.). Begreppen barnperspektiv kontra barns 

perspektiv är dock mångtydiga (Halldén, 2003).  

Barns perspektiv handlar om barns faktiska åsikter och tankar. Här har barnen själva 

fått vara informanter och gjort sina röster hörda (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003; Halldén, 2003). Det som kan te sig problematiskt med barns perspektiv är den 

faktorn att vuxna ofta tolkar och omformulerar det barnen säger (Löfdahl, 2004). Det 

är lätt att pedagoger rätar till och ”putsar upp” det barnen exempelvis skriver, ritar 

eller säger med tanken om att det ska bli enklare att förstå vad barnen vill få fram. 

Det kan handla om att renskriva texter eller på andra sätt försöka ge det barnen gör 

en mer korrekt utformning. På det viset går den som ser på barnens verk miste om 

den kontext som ligger gömd mellan raderna, det som finns där när barnen 

framställer sina tankar i text, bild och ord från första början (Halldén, 2003).  

Ett barnperspektiv kan innebära att till exempel en pedagog tolkar innebörden av det 

barn säger eller gör för olika ändamål (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

Det kan pedagoger göra utan att fråga barn om deras åsikter. I ett barnperspektiv 

handlar det inte om att göra barns röster hörda utan att se vad pedagogerna eller 

andra vuxna tror är det bästa för barnen utifrån vad de personerna anser är det bästa 

för barn (a.a.). Det är möjligt att ur detta perspektiv titta på verksamheten barnen 

befinner sig i för att undersöka vilka konsekvenser olika beslut har fått för barnen 

som är fattade av exempelvis politiker eller rektorer.  (Halldén, 2003). 

2.3.2 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet innebär att människan alltid lär något i möten med 

andra människor och artefakter (Hundeide, 2006). Våra tankar och föreställningar är 

sprungna ur den kontext vi växer upp i (Säljö, 2010). När vi ställs inför nya 

situationer är det inte logik som hjälper oss att förstå dem utan våra tidigare 

erfarenheter, vår tolkningsbakgrund. Det är svårt att ta till sig nya kunskaper om det 

inte förankras i det vi redan vet (Hundeide, 2006). Kunskap bildas mellan människor. 

Det vi lär införlivas och tas med till framtida situationer och används där vi har 

användning för den. Människor lär hela tiden, men det vi lär behöver inte alltid vara 

det mest önskvärda (Säljö, 2010).  

Tillsammans med andra kan vi även komma fram till mycket mer än vad vi är 

kapabla till på egen hand. Det handlar om den proximala zonen där en mer erfaren 

ställer de rätta frågorna och stödjer på ett sådant sätt att den andre personen kommer 

vidare i sina funderingar (Vygotskij, 1978). För underlätta inlärningen krävs en god 

relation mellan pedagoger och barn (Redegard, 2006). Pedagoger får inte vara för 

snabba med att döma ett barns resonemang som rätt eller fel. Nyckeln ligger i att 

försöka få barnet att reflektera och tänka själv. Ett väl fungerande samspel 

underlättar lärande (Hägg & Kuoppa, 2007). Lite likt tankarna om den proximala 
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utvecklingszonen beskriver Hägg och Kuoppa (2007) en samtalsmodell. Den handlar 

om hur pedagoger kan föra ett samtal med ett barn och med hjälp utav rätt frågor få 

barnet själv att bringa klarhet i sin situation eller komma med nya insikter. Genom 

att ställa öppna frågor, lyssna, upprepa, visa på nya möjligheter kan pedagogen 

hjälpa barnet att finna någon form av klarhet för att kunna gå vidare (a.a.). 

2.3.3 Från en kultur till en annan 

När pedagoger började arbeta med dokumentation på förskolor i Sverige gjordes en 

skillnad i våra begrepp såsom temaarbete och fri lek. Pedagoger ”adopterade” 

begrepp från Reggio Emilia som ett sätt att försöka förändra verksamheten. Det 

började talas om att arbeta fram ett fungerande arbetssätt. Exempelvis pratade 

pedagogerna mer om arbetspass, projekt, ”atelierista-” och ”pedagogista”. 

Pedagogerna började också alltmer använda ord som ”forskande barn” och även 

”forskande pedagoger”. På förskolorna avsattes mer tid för reflektion och 

dokumentation och det användes för att kunna beskriva den pedagogiska 

verksamheten. Att fullt ut kunna efterlikna den pedagogiska verksamheten i Reggio 

Emilia visade sig vara mycket svårt. De kulturella skillnaderna i så väl yrkesavtal 

som yrkesroller och andra faktorer gjorde att arbetet med pedagogisk dokumentation 

inte kunde få samma värde i dagens svenska förskoleverksamhet. Det som dock 

kändes angeläget var att efterlikna den kommunikation och breda förankring som 

fanns mellan barn, pedagoger, föräldrar, ledning på olika nivåer och även politiker 

och kommuninvånare. För att lyckas med detta krävs ett stort fokus på samarbete och 

en uppmärksamhet på hur arbetssättet gynnar barnen (Lenz Taguchi, 2000). 

Att börja arbeta med pedagogisk dokumentation handlar inte om att pedagogerna ska 

förändra sitt arbetssätt helt och hållet, utan om att uppmärksamma och reflektera 

över det som görs för att kunna ta makten över sin praktik. Den pedagogiska 

dokumentationen kan ses om ett arbetsverktyg, en konkret dokumentation som grund 

i ett kontinuerligt förändringsarbete på förskolan. Det ger pedagogerna en överblick 

som innehåller vart de står, hur pedagogerna kan arbeta vidare för att utveckla barnen 

lärprocesser och hur synen på kunskap, lärande, barnen osv. påverkar didaktiken 

(Taguchi, 1997).  

Arbetets organisation är en viktig del för att en diskussion om verksamheten 

pedagoger emellan ska bli möjlig. Om arbetsschemat möjliggör ett utbyte av tankar 

mellan pedagogerna och även föräldrarna ökar medvetenheten runt den pedagogiska 

verksamheten (Giudici & Rinaldi, 2006). Pedagogerna behöver tid för att kunna ta 

makten och förändra sin verksamhet (Taguchi, 1997). 

2.3.4 Förskolan i en tid av förändring 

I en rapport från skolverket (2010) beskrivs hur bedömning och dokumentation har 

blivit allt viktigare i förskolans verksamhet. Det är en konsekvens av att vårt 

samhälle numera kännetecknas av konkurrens och globalisering. Politiker och 

kommunala tjänstemän vill ha bra resultat från förskolor för att kunna ingå i 

mätningar med andra länder. Skolledare i Sverige vill ha fler kunskapskontroller för 

att se vad och hur mycket barnen lär sig i förskolan. Det finns en stark tilltro att 

bedömningar i olika former ska förbättra pedagogers förmåga att utveckla 

verksamheten i förskolan (a.a.).  

Hargreaves (1998) menar vidare att pedagogernas arbete har förändrats sen 

moderniteten. Från att ha arbetat under statliga förhållanden, med regler och fasta 
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hållpunkter till att jobba på en mer lokal nivå, där beslutsfattarna i närområdet 

bestämmer vad pedagogerna har att rätta sig efter. Det postmoderna sättet att arbeta 

på ställer krav på pedagogerna om större flexibilitet och förändring. Både en 

beredskap om att förändra samt att göra det snabbt. En pedagog av i dag ska bygga 

flexibla individer som ska ha kunskaper om de ”kontextuella sanningar” som 

befinner sig ”vart man än i världen vänder”. Pedagogerna ska vara involverade i det 

som händer både i det egna samhället men också i resten av världen. Barnens 

utveckling ska dokumenteras, bearbetas och följas upp. Gränserna för jaget minskar 

och det är svårare att se sig själv i den stora massan. En pedagog ska utveckla 

individen och samtidigt få till stånd grupper som samverkar och integrerar. Och detta 

på ett förhållandevis äkta sätt, så att inte det egentliga syftet går förlorat eller 

omvänds till det motsatta (a.a.). Personal som verkar inom förskola och skola är den 

yrkesgrupp som står i ständig förändring och påverkan av utbildningspolitik – inte 

dem själva. Verksamheter ska effektiviseras och pedagoger måste göra mer för 

mindre kostnad. Och det ska hela tiden kontrolleras att så görs (Blossing & 

Tornberg, 2008). 

2.4 Etik och styrdokument 

2.4.1 Etiska aspekter 

Dokumentationen är ett synligt lyssnande (Giudici & Rinaldi, 2006).  Barnen känner 

sig sedda genom den och att det som de gör har ett värde (a.a.) När det pedagogiska 

arbetet och barns lärande synliggörs genom dokumentation kan det öppna upp för en 

dialog mellan pedagoger, barn och föräldrar (Pramling Samuelsson & Johansson, 

2003). Lindgren och Sparrman (2003) ställer sig kritiska till synliggörandet. De 

menar att en vilja av att inte vilja synas eller bli sedd (genom dokumentation) medför 

en vilja av att vara osynlig eller osedd. Den som inte är synliggjord saknar därmed 

identitet, subjekt och ett historiskt sammanhang.  

De tidigare nämnda författarna diskuterar vidare att dokumentation inte får handla 

om att behandla någon på ett identitetskränkande sätt (a.a.). På en förskola kan det 

finnas föräldrar som inte vill att deras barn ska bli dokumenterade på något vis. 

Pedagoger som jobbar med dokumentation måste alltid ha ett skriftligt godkännande 

från föräldrar och ett nej måste alltid accepteras (Elfström m.fl., 2008). Lindgren & 

Sparrman (2003) ifrågasätter om etikaspekten finns med vid de dokumentationer som 

görs vid förskolor. De beskriver komplexiteten med att utföra dokumentationer av 

barn utan att egentligen fråga om lov. De anser att barnen som dokumenteras på 

förskolan skulle omfattas av HSFR: s etiska regler (se Bilaga 1). Detta skulle göra att 

en spridning av dokumentationen begränsas (a.a.). 

Elfström m.fl. (2008) tar upp att dokumentationen syftar till att belysa det positiva 

barn är med om, säger, funderar över etc. under sin tid på förskolan. Fokus ska ligga 

på barnens styrkor istället för svagheter. Det ger en annan bild av barnet (a.a.). 

Taguchi (1997) beskriver hur pedagogerna fokuserar på det positiva för att skapa 

tillit. Denna tillit är grundläggande för att barnen ska våga säga och stå för sina 

åsikter även om de åsikterna skiljer sig från andra barn. Det ska aldrig finnas en risk 

för att bli utskrattad (a.a.). Det är viktigt att ha ett tillåtande klimat för att barnen ska 

vilja och våga berätta hur de tänker om olika saker. Det är betydelsefullt att 

pedagogens förhållningssätt är positivt så att barnen vill dela med sig av sina tankar 

och att inga tankar är mer ”rätt” än någon annans. Varje barn har rätt utifrån sitt sätt 

att erfara världen (Pramling Samuelsson & Johansson, 2003). 
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Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med 

de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 

mening. De vuxna skall ge stöd i att utveckla tillit och självförtroende 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.4.2 Styrdokumenten 

I Lpfö98 uttrycks att verksamheten systematiskt och kontinuerligt ska följas upp, 

dokumenteras, utvecklas och utvärderas. Syftet med detta arbete är att ge 

pedagogerna kunskap om hur förskolans verksamhet kan utvecklas för att kunna ge 

alla barn de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Pedagoger ska jobba för 

att utveckla verksamheten så att den stämmer överens med de mål som är 

formulerade och se över vad som behöver förbättras för att barnen ska utvecklas, lära 

och känna sig trygga på förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och 

analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner (Utbildningsdepartementet, 2010 s 15). 

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera kommunikation och 

samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka 

tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och 

rolig (Utbildningsdepartementet, 2010 s 15). 

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera hur barns förmågor och 

kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med 

(Utbildningsdepartementet, 2010 s 15). 

2.5 Sammanfattning 

Den pedagogiska filosofin Reggio Emilia har en demokratisk grund och 

kännetecknas av ett engagemang och intresse för barns rättigheter och kompetenser. 

Pedagogerna utvecklar hela tiden verksamheten med hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen efter barnens tankar, funderingar och erfarenheter (Forssell, 2008). 

För att dokumentationen inte bara ska bli en samling med händelser menar Lenz 

Taguchi och Åberg (2005) att pedagoger och barn måste få tillfälle att reflektera över 

dokumentationen eftersom det är då den blir pedagogisk. Det är själva reflektionen 

av dokumentationen som blir pedagogernas utgångspunkt för hur de ska ta nästa steg 

i den pedagogiska verksamheten (a.a.). Den pedagogiska dokumentationen har 

många funktioner. Den kan verka som ett underlag för fortbildning, 

föräldrasamarbete, utvärdering både av verksamheten och det barnen gör samt 

arbetsutveckling för pedagogerna (Lenz Taguchi, 2009). När den pedagogiska 

dokumentationen används som ett reflektionsunderlag tillsammans med barnen kan 

den ge upphov till nya frågor och funderingar eftersom barnen ser andra barns olika 

sätt att tänka och göra (Elfström m.fl. 2008). 

I texten togs barnperspektiv och barns perspektiv upp, och de strävar efter att verka 

för barns bästa och ge barnen de villkor de förtjänar för bästa möjliga utveckling 

(a.a.). Begreppen barnperspektiv kontra barns perspektiv är dock mångtydiga 

(Halldén, 2003). Det sociokulturella perspektivet har även det bearbetats och innebär 

att människan alltid lär något i möten med andra människor och artefakter 

(Hundeide, 2006). 
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Elfström m.fl. (2008) tar upp att dokumentationen syftar till att belysa det positiva 

barn är med om, säger, funderar över etc. under sin tid på förskolan. Fokus ska ligga 

på barnens styrkor istället för svagheter. Det ger en annan bild av barnet (a.a.). 

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera hur barns förmågor och 

kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med 

(Utbildningsdepartementet, 2010 s 15). 

Lindgren & Sparrman (2003) ifrågasätter om etikaspekten finns med vid de 

dokumentationer som görs vid förskolor. De beskriver komplexiteten med att utföra 

dokumentationer av barn utan att egentligen fråga om lov. De anser att barnen som 

dokumenteras på förskolan skulle omfattas av HSFR: s etiska regler (se Bilaga 1). 

Detta skulle göra att en spridning av dokumentationen begränsas (a.a.). 

Arbetet i förskolan tar tid. Verksamheter ska effektiviseras och pedagoger måste göra 

mer för mindre kostnad. Och det ska hela tiden kontrolleras att så görs (Blossing & 

Tornberg, 2008). 
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3 SYFTE 

Studiens syfte är att belysa pedagogers tankar om vad som gör en dokumentation 

pedagogisk och vilken betydelse verktyget får i förskolan. Utifrån syftet med studien 

ska följande frågeställningar besvaras: 

 

- Vad är syftet med att dokumentera? 

- Vad gör en dokumentation pedagogisk enligt pedagogerna? 

- Vad får den pedagogiska dokumentationen för betydelse för det enskilda 

barnet? 
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4 METOD 

I detta kapitel redogörs för den metod som användes för att samla in data. Vidare 

redovisas för den undersökningsgrupp som intervjuades, hur datainsamlingen gick 

till samt hur dessa data bearbetades. Under denna rubrik redovisas även för de etiska 

aspekter som legat till grund för intervjuerna, studiens tillförlitlighet och giltighet 

samt en metoddiskussion. 

4.1 Undersökningsmetod 

Eftersom syftet med studien var att belysa pedagogers tankar om vad som gör en 

dokumentation pedagogisk och vilken betydelse verktyget får i förskolan, valdes en 

kvantitativ metod för att samla in data. Patel och Davidsson (2003) menar att man 

genom en kvalitativ metod ges möjligheter till en djupare förståelse för det 

respondenterna anser om det ämne studien syftar att undersöka (a.a.). Den kvalitativa 

metoden arbetar med ord, inte siffror och försöker beskriva den intervjuades tankar 

och erfarenheter (Kvale, 1997). 

Kvale (1997) skriver att genom den kvalitativa intervjun försöker intervjuaren skapa 

sig en bild av det respondenten säger utifrån dennes perspektiv. Intervjun är 

halvstrukturerad vilket innebär att den som intervjuar ställer förbestämda frågor men 

lämnar utrymme för att respondenten själv kan komma med nya infallsvinklar och 

svar på nya frågor (a.a.). Patel och Davidsson (2003) menar vidare att intervjuaren 

och den som intervjuas är medskapare i samtalet som sker. Det är betydelsefullt att 

intervjuaren för ett samtal med respondenten så att inte denne blir osäker och förlorar 

den samtalets röda tråd (a.a.). Trost (2010) beskriver hur enkla frågor är att föredra 

eftersom alltför omfattande frågor kan vara problematiska att svara på (a.a.).  

Studiens resultat bygger på analyser av kvalitativa intervjuer med förskollärare som 

fick ge sin bild av vad pedagogisk dokumentation var, i vilket syfte den användes 

och hur de upplevde att den fick betydelse för det enskilda barnet. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2) innehållandes frågor som 

syftade att besvara studiens frågeställningar. Intervjuguiden konstruerades efter att ha 

läst Kvale (1997) som beskriver tematiska frågor. Tematiska frågor är frågor som 

konstrueras efter det teoretiska som ligger till grund för arbetet (a.a.). Eftersom 

författarna till studien är nybörjare vad gäller intervjua och konstruera frågor valdes 

det tematiska sättet att konstruera frågor på för att vara säkra på att beröra alla de 

områden teorin tar upp. Frågorna kopplades till studiens bakgrund så att 

respondenternas svar på frågorna kunde jämföras med de områden bakgrunden 

belyser. Detta för att enklare kunna jämföra intervjusvar med teori och därmed kunna 

analysera. Samtliga förskollärare svarade på de frågorna som intervjuguiden 

innehöll.  Patel och Davidsson (2003) anger ett sätt att organisera intervjun som 

innebär att frågorna ställs i bestämd ordning med en så kallad hög strukturering 

(a.a.). Det var på det sättet frågorna ställdes i intervjuerna till denna studie.  

Kvale (1997) skriver att ett val av en kvantitativ undersökning borde ge samma 

resultat som den kvalitativa gör om de görs med noggrannhet och exakthet (a.a.). 

Författarna till studien valde dock den kvalitativa intervjun som ett 

undersökningsinstrument eftersom de var intresserade av att höra tankar och känslor 

från pedagogerna beskrivna i ord. Författarna ville även kunna ställa följdfrågor och 

be om förtydligande där resonemanget verkade behöva utvecklas. Vid en kvantitativ 

studie krävs en noggrannhet vid konstruerandet av frågorna till enkäterna där 
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möjligheter till eventuella förtydliganden är uteslutna (Patel & Davidsson, 2003). 

Eftersom författarna var ovana vid att konstruera frågor valdes den kvalitativa 

metoden eftersom ett möte mellan författarna och respondenterna gav möjligheter till 

förtydliganden. 

Vid intervjuerna turades författarna om att leda intervjun. Det skulle kunnat påverka 

resultatet eftersom det inte uppstod någon kontinuitet i ledandet av intervjuer. För att 

bli en god intervjuare måste den som intervjuar hålla i många intervjuer menar Kvale 

(1997). Om endast en person hade genomfört samtliga intervjuer hade detta kunnat 

resultera i en begynnande vana i att ställa frågor. 

Vid ett av de åtta intervjutillfällena fungerade inte diktafonen och den intervjun kom 

att skrivas ned för hand. Detta kan ha lett till att den intervjuades fulla resonemang 

inte hann skrivas ned och att författarna inte kunde förstå innebörden av det 

nedskrivna fullt ut när intervjun senare skulle bearbetas. 

4.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningen i denna studie började med att författarna med hjälp av 

telefonsamtal tog kontakt med fem olika förskolor i södra Sverige. Urvalet av 

undersökningsgrupp till denna studie består av ett bekvämlighetsurval som Trost 

(2010) beskriver. Vid ett bekvämlighetsurval används personer som författarna 

känner till eller råkar finna och det blir ett strategiskt urval (a.a.). Under författarnas 

studietid hade kontakter skapats med olika förskollärare. För att få ut så bra 

intervjuer som möjligt såg författarna fördelar med att intervjua redan kända 

förskollärare. Därför kontaktades de av författarna redan kända förskollärare och 

tillfrågades om de ville medverka i en undersökning.  Det var i författarnas vetskap 

att samtliga förskolor som kontaktades arbetade med att dokumentera verksamheten. 

Vid telefonsamtalet då författarna tog kontakt med respondenterna blev de tillfrågade 

om de ville delta i studien samt informerade om studiens syfte. Samtliga gav sitt 

godkännande till medverkan och tid för intervju bestämdes omgående. På plats 

utdelades ett informationsbrev till de medverkande i studien där respondenterna 

återigen blev informerade om studiens syfte (se Bilaga 3).  

I studien gjordes åtta kvalitativa intervjuer. Trost (2010) menar att ett mindre antal 

väl genomförda intervjuer är att föredra framför ett större antal som inte hinner 

bearbetas på ett önskvärt sätt (a.a.). Eftersom att denna studie gjorts på begränsad tid 

valde författarna det lägst tillåtna antalet intervjuer för att ha tid att genomföra 

intervjuerna på ett bra sätt samt att ha tid till att bearbeta de intervjuer som gjorts. 

Respondenterna som medverkade i studien hade varit verksamma inom sitt yrke från 

tre månader till 30 år. Fyra av de intervjuade förskollärarna arbetade med barn i 

åldern ett till tre år. De andra fyra intervjuade hade barn i åldern fyra till fem år i sina 

verksamheter. Författarna har i studien tagit hänsyn till konfidentialitetskravet som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver och därmed avidentifierat respondenternas 

identitet och valt att kalla dem för pedagoger med siffror efter. Läsaren får härmed 

information om hur länge de olika pedagogerna varit verksamma inom förskolan. 

Samtliga respondenter är utbildade förskollärare eller tidigarelärare. 

Pedagog 1 har arbetat som tidigarelärare i 3 månader. 

Pedagog 2 har arbetat som förskollärare i 30 år. 

Pedagog 3 har arbetat som tidigarelärare i 7 månader. 
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Pedagog 4 har arbetat som förskollärare i 3 månader. 

Pedagog 5 har arbetat som förskollärare 30 år. 

Pedagog 6 har arbetat som tidigarelärare i 3,5 månad. 

Pedagog 7 har arbetat som förskollärare i 25 år. 

Pedagog 8 har arbetat som förskollärare på den berörda förskolan i 10 år. 

4.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på fem olika förskolor. Under intervjuerna satt författarna 

i ett avskilt rum tillsammans med den respondent som intervjuades på förskolan där 

respondenten arbetade. Trost (2010) beskriver hur avskildhet och lugn under 

intervjun är betydelsefullt. Intervjupersonen måste känna sig trygg och det är inte att 

föredra att genomföra intervjun i den intervjuades hem. Det ska helst inte lämnas till 

den intervjuade att hitta en plats till intervjun även om den intervjuade med fördel 

kan tillfrågas vart denna vill genomföra intervjun. På arbetsplatsen kan det 

förekomma en del störande moment (a.a.). När respondenterna kontaktades ville 

samtliga respondenter genomföra intervjun på sin arbetsplats under arbetstid. De 

flesta intervjuer genomfördes utan störomål. Innan intervjun påbörjades tillfrågades 

respondenterna om de godkände ett inspelande av intervjun på en diktafon. Samtliga 

av de intervjuade förskollärarna godkände ett inspelande av intervjun. Vid ett tillfälle 

fungerade inte diktafonen och intervjun blev tvungen att skrivas ned med hjälp av 

papper och penna. Trost (2010) beskriver hur intervjuer kan skrivas ned för hand om 

intervjuaren föredrar det. Vid ljudupptagning kommer givetvis allt som sägs under 

intervjun med men anteckningar är också ett bra hjälpmedel för att samla data under 

intervjuer. Intervjupersonen kan dock känna sig obekväm om den som antecknar inte 

skriver hela tiden. Den som intervjuas kan då komma av sig och undra vad den sa 

som är värt att skrivas ned (a.a.). Eftersom författarna var två vid intervjutillfället 

kunde en ställa frågor och den andra anteckna den gången. Författaren som 

antecknade skrev fortlöpande under hela intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 13 och 27 minuter. Under intervjuerna ställdes frågorna ifrån 

början till slut enligt intervjuguiden (se Bilaga 2). 

4.4 Databearbetning 

Efter att ha utfört de åtta inbokade intervjuerna började materialet att bearbetas. De 

intervjuer som hade spelats in lyssnades igenom och transkriberades till text. 

Analysen påbörjades med att allt nedskrivet material lästes igenom eftersom Patel 

och Davidsson (2003) skriver att det kan vara en hjälp vid bearbetning av kvalitativa 

intervjuer att läsa igenom materialet många gånger för att skapa sig en bild av det 

som sagts under intervjuerna (a.a.). I nästa steg påbörjades en kategorisering av det 

som framkommit under intervjuerna.  

Enligt Trost (2010) bör fantasin och kreativiteten ses som ett hjälpmedel i 

bearbetningen av intervjuer.  Med det i åtanke skapades en vision och en plan för hur 

studiens resultat skulle bearbetas och analyseras. Analysen kom att utgå från studiens 

frågeställningar såsom Malmqvist (2009) beskriver och därigenom började arbetet 

med att ta sig an materialet (a.a.). 

Med frågeställningarna i åtanke började intervjuerna läsas igenom var och en för sig. 

Under läsningen plockades fortlöpande citat ut som passade till det 
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frågeställningarna sökte svara på. Citaten rubricerades så fort de plockades ut för att 

veta vad de handlade om. Att plocka ut citat och rubricera gjordes under alla 

frågeställningar och med alla intervjuer. Allt eftersom intervjuerna bearbetades 

framträdde citat som kom att behöva nya rubriceringar, men också citat som föll 

under redan skapade rubriceringar. 

När alla intervjuer hade bearbetats fanns det många citat och rubriceringar. Då 

började arbetet med att urskilja skillnader, likheter och mönster i citaten. Många citat 

som gick under samma rubricering hade ändå vissa skillnader i resonemang. Somliga 

respondenter kunde ha svarat liknande men med mer eller mindre fördjupat 

resonemang.  

Patel och Davidsson (2003) menar att när materialet är sammanställt och en 

helhetsbild framträtt av respondenternas intervjusvar kan arbetet börja med att 

urskilja de olika variationerna i svaren (a.a.). Med detta i åtanke gick de olika 

rubriceringarna och citaten igenom från början till slut och därefter började likheter, 

skillnader och mönster framträda under kategorierna. På detta sätt skrevs texten fram 

och fick kategorier med variationer i svar under frågeställningarna.  

4.5 Etik 

När intervjuerna genomfördes gjordes de med de fyra forskningskraven som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram i åtanke. Dessa fyra forskningskrav syftar att 

skydda den som intervjuas och måste tas i beaktande då undersökningar görs (a.a.). 

Det första kravet, informationskravet, innebär att respondenterna informeras om 

studiens syfte (a.a.). De medverkande pedagogerna i denna studie blev alla 

informerade, både muntligt och skriftligt genom ett brev vad syftet med studien 

innebar.  

Samtyckeskravet som är det andra kravet att förhålla sig till handlar om att de 

medverkande är införstådda med att intervjun är frivillig och att ett samtycke måste 

ges om medverkan (a.a.). Pedagogerna i denna studie tillfrågades om de ville 

medverka i studien efter att de fått veta syftet med den. Pedagogerna blev även varse 

om att de närsomhelst under intervjuns gång kunde avbryta och välja att inte längre 

medverka.  

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att de medverkade i 

intervjuerna eller undersökningarna ska garanteras en konfidentialitet där personliga 

uppgifter ska tas om hand på ett sådant sätt att ingen spridning sker och att icke 

behöriga kan ta del utav dem (a.a.). Respondenterna i denna studie försäkrades om 

att studiens resultat inte skulle kunna härledas till de olika förskolorna pedagogerna 

jobbade på eller till dem själva. Inga namn på pedagoger eller förskolor finns 

nämnda i studien.  

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna som samlats in 

endast får brukas för forskningsändamålet (a.a.). Pedagogerna blev även här 

informerade om att de inspelade intervjuerna skulle raderas efter transkribering. 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet, eller reliabilitet handlar om hur väl verkligenheten stämmer överens 

med resultatet. Ett att sätt att öka tillförlitligheten är att använda sig av ett tillförlitligt 

undersökningsinstrument såsom en intervjuguide med bestämda frågor. En annan 

faktor som kan öka tillförlitligheten är intervjuarens vana och förmåga att leda en 
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god intervju (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie användes en intervjuguide där 

samma frågor ställdes till samtliga i studien medverkande pedagoger. Genom 

intervjuguiden försäkrades att samtliga pedagoger svarade på samma frågor och att 

svaren då enklare kunde ställas mot varandra i resultatets analys. Något som kan ha 

påverkat intervjuerna är att författarna som genomförde intervjuerna inte var vana 

vid att intervjua. Att ta i beaktande är dock att författarna och respondenterna sedan 

tidigare kände varandra. Därigenom kunde respondenterna ha känt sig mer bekväma 

och haft lättare för att uttrycka sin egentliga åsikt i ämnet. 

Ytterligare faktorer som kan stärka trovärdigheten i en studie är att vara två när 

intervjuerna genomförs. På detta vis är det två personer som registerar och 

uppmärksammar det som sägs (Patel och Davidsson, 2003).  Under genomförandet 

av intervjuerna i dennas studie kunde den som inte intervjuade be den som 

intervjuade eller respondenten att förtydliga fråga eller resonemang om något 

verkade oklart. Patel och Davisson (2003) menar vidare att ett inspelande av 

intervjun ger möjligheter att lyssna till det som sagts så många gånger det behövs för 

att kunna uppfatta allt som sagts (a.a.). Under bearbetningen av materialet var det en 

stor hjälp att kunna gå tillbaka och lyssna på det inspelade materialet för att minnas 

känslan och betoningen i det respondenterna sa. Vid den intervjun som kom att 

skrivas ned var det bitvis svårt att minnas hur respondenten verkligen menade. 

Resultatet skulle kunna sett lite annorlunda ut om den nedskrivna intervjun funnits 

inspelad.  

Validitet innebär att studien har undersökt det den avser att undersöka (Patel & 

Davidsson, 2003). Kvale (1997) menar att validiteten ökar om frågorna till 

intervjuerna är noga sammanlänkade och kopplade till det som skrivit i studiens 

bakgrundskapitel samt att det finns en motpart som kan kontrollera validiteten eller 

giltigheten i det som avses intervjuas om (a.a.). Frågorna i studiens intervjuguide 

kopplades först till bakgrundskapitlet och motiverades därigenom. På detta vis 

försäkrades validiteten i frågorna. Handledaren på universitetet granskade sedan 

frågorna och kontrollerade på så vis giltigheten innan intervjuerna påbörjades. 

Patel och Davidsson (2003) tar upp en prövning i form av pilotintervju som 

ytterligare en faktor som ökar giltigheten på instrumentet, i detta fall intervjuguiden. 

En pilotintervju görs i avsikt att pröva en viss teknik och upplägg på en 

undersökningsgrupp som kan jämnställas med den undersökningsgrupp man syftar 

att intervjua (a.a.). Studiens intervjuguide prövades genom en pilotintervju. Under 

intervjun uppmärksammandes överflödiga frågor såsom de frågorna som upptäcktes 

svara på samma sak samt de frågor som inte höll sig till det egentliga, övergripande 

syftet med studien. 

 

 

 



21 

5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas analyserna av intervjuerna. Kapitlet är uppdelat efter de 

frågeställningar som studien bygger på. Analysen till varje frågeställning har delats 

upp i underrubriker beroende på de variationer som kunde urskiljas under 

analyserandet av materialet. För att redovisa och stärka resultatet har citat från 

respondenterna kopplats till korta sammanfattningar under varje underrubrik.  

5.1 Syftet med pedagogers dokumentation 

Samtliga respondenter var eniga om att det huvudsakliga syftet med pedagogisk 

dokumentation var att synliggöra barnens lärande och utveckling för både barn och 

pedagoger på de olika förskolorna.  Vid analyserandet av intervjuerna framkom det 

ytterligare syften för den pedagogiska dokumentationen som somliga av 

respondenterna uttryckte. Analysen har delats in i tre underrubriker vilka är: För att 

synliggöra lärande och utveckling inför barn och pedagoger, för föräldrar samt för 

ledning och styrdokument. 

5.1.1 Synliggörande av lärande och utveckling inför barn och 

pedagoger 

Somliga respondenter beskrev i enkelhet vad de ansåg att syftet med den 

pedagogiska dokumentationen var. 

”För att se barnens lärande och utveckling ” (Ped 1). 

”För att synliggöra lärandet för barnen. För att visa barnen vad de gör för att 

utmana vidare” (Ped 3). 

Andra i studien medverkande pedagoger beskrev syftet med den pedagogiska 

dokumentationen mer utförligt. Här uttalade respondenterna att de använde sig av 

den pedagogiska dokumentationen för att kunna utmana barnen och vidareutveckla 

sin verksamhet. Om detta säger ped 6 och ped 8 följande: 

”För att se vad barnen gör och för att se hur vårt arbete går till. Vi frågar oss vad 

barnen vill göra och utifrån det går vi sedan vidare i vår planering. Hur kan vi 

utmana barnen vidare?” (Ped 6). 

”För att i verksamheten kunna utmana barnen vidare med sina tankar för att de 

sedan ska ha med sig en kunskapsbank i framtiden. Den pedagogiska 

dokumentationen är en möjlighet att se hur barnen tänker och få dem att möta 

andra barn i sitt tänkande, att söka hjälp hos andra och fundera tillsammans. Det 

ser vi inte om vi inte stannar upp och bestämmer oss för att dokumentera det. 

Hur tar vi nästa steg?” (Ped 8). 

Vissa av respondenterna ansåg att syftet med den pedagogiska dokumentationen gick 

förlorad när de inte fick tid att reflektera över sin dokumentation. De upplevde 

svårigheter i både utbytet och utvecklandet av sina tankar p.g.a. organisatoriska 

faktorer. Stödet från ledning ansågs av samtliga respondenter vara en viktig 

förutsättning för att syftet med den pedagogiska dokumentationen skulle kunna 

uppfyllas. De säger: 

”Det är stressande att inte hinna reflektera för det är viktigt, men man måste 

skaffa sig bra rutiner för hur reflektionen ska gå till samt av avsätta tid för att 

reflektera. Vi i arbetslaget försöker reflektera kontinuerligt men min åsikt är, och 

den delas av många, att tid till reflektion är jätteviktigt men tyvärr begränsat. 

(Ped 7). 
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”Det krävs jättemycket organisation. Otroligt många organisatoriska delar för att 

det ska funka och för att man ska få den tiden som är så otroligt viktig” (Ped 8). 

”Det som är lagt i schema har lättare för att bli av. Jag vet inte om det bara är här 

eller om man går ifrån arbetslaget som grupp. Att man ska göra det enskilt. Här 

känns det som att man får klara mycket själv, men jag tror det blir bättre om man 

får göra det tillsammans. Man tillför varandra mycket när man reflekterar 

tillsammans. Jag tycker det känns tråkigt och frustrerande att inte få tid att 

reflektera med arbetslaget. Det gör att jag inte känner mig riktigt nöjd med det 

jag har gjort” (Ped 2). 

5.1.2 Synliggörande för att involvera föräldrar i barnens lärande 

Det beskrevs även av somliga respondenter att syftet med den pedagogiska 

dokumentationen var att visa föräldrarna vad barnen hade gjort på förskolan och 

även ha ett underlag inför utvecklingssamtal. Om detta säger tre av de i studien 

medverkande pedagogerna följande: 

”Att man har ett syfte med sin dokumentation så att det inte bara blir ett papper 

som sätts upp på väggen. Jag upplever i dag en stress över dokumentationen och 

det blir lätt något som enbart ska visas upp för föräldrar vid utvecklingssamtal” 

(Ped 1). 

”Vi synliggör även för föräldrar” (Ped 3). 

”För att kunna visa föräldrarna” (Ped 4). 

Ett resonemang som skilde sig från de övriga respondenternas var tanken om att ett 

uppvisande av den pedagogiska dokumentationen för föräldrarna hade möjligheter 

att leda till ett ökat lärande för barnen. Om detta säger ped 5 följande: 

”Vi försöker alltid se till att föräldrarna ser dokumentationen. Tanken är att de 

ska gå hem med sina barn och kunna prata om det vi har gjort på förskolan för 

att barnen ska kunna få en chans att utveckla sitt lärande. När föräldrar ställer 

frågor och kommer med egna förklaringar får förhoppningsvis barnen ett ökat 

lärande” (Ped 5). 

5.1.3 Synliggörande för ledning och styrdokumentens krav 

Några av respondenterna ansåg att syftet med den pedagogiska dokumentationen 

även handlade om att kunna visa för ledningen vad man gjorde på förskolan. 

”Sedan kan man visa dokumentationen för ledningen som vill ha kvalitetssäkring 

av verksamheten. Att man ska se att vi får med de delar som vi är ålagda att ge 

barnen. Så att vi inte missar någonting ” (Ped 2). 

”För att ledningen ska se att vi sköter vårt jobb” (Ped 4). 

En respondent nämnde styrdokumenten som ett syfte till varför man på den förskolan 

arbetade med pedagogisk dokumentation. 

”Jag tycker att dokumentation är viktigt och den nya läroplanen kräver att vi 

dokumenterar. Vissa händelser kräver dokumentation men det tar givetvis 

mycket tid och den tiden finns inte alltid” (Ped 7). 

5.2 Pedagogernas uppfattningar om den pedagogiska 

dokumentationens innebörd 

Under denna rubrik beskrivs vad som gör en dokumentation pedagogisk enligt 

respondenterna. Det är varierade tankar om vad det är som egentligen gör en 

dokumentation pedagogisk. Under analysen framkom fyra underrubriker vilka är: 
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Genom att den synliggör barnens lärprocesser, genom att den bli ett 

reflektionsunderlag för fortsatt arbete i verksamheten, genom att den blir en hjälp att 

utvärdera samt genom att den blir en hjälp att förbättra miljön. Analysen under denna 

rubrik har delats in i fyra underrubriker: Genom att den synliggör barnens 

lärprocesser, genom att den blir ett reflektionsunderlag för fortsatt arbete i 

verksamheten, genom att den blir en hjälp att utvärdera samt genom att den blir en 

hjälp att förbättra miljön. 

5.2.1 Den synliggör barnens lärprocesser 

Under intervjuerna framkom att somliga respondenter ansåg att dokumentationen 

blev pedagogisk när respondenterna kunde uppmärksamma och synliggöra barnens 

lärprocesser genom den. Här talade respondenterna om att dokumentationen blev 

pedagogisk när respondenterna kunde ta tillvara på de lärprocesser som skapades i 

samband med diverse olika aktiviteter. Dokumentationen blev även pedagogisk när 

den fungerade som stöd i möten och samtal mellan barnen. Om detta säger ped 5 och 

ped 2 följande: 

”Dokumentationen blir pedagogisk när man ser och kan plocka upp barnens 

lärprocesser” (Ped 5). 

”Att man synliggör. Vi visar alltid barnen dokumentationen och då reflekterar 

barnen kring dokumentationen och vad de har lärt sig.  De barnen som varit med 

vid dokumentationstillfället upptäcker vad de har gjort och kan berätta för de 

andra som inte var med. Då kan de barnen som inte varit med bli delaktiga” (Ped 

2). 

5.2.2 Ett reflektionsunderlag för fortsatt arbete i verksamheten 

Under denna rubrik angav respondenterna att en dokumentation blev pedagogisk när 

den fungerade som ett reflektionsunderlag för fortsatt arbete i verksamheten. Här 

betonade respondenterna att det pedagogiska i dokumentationen handlade om att det 

fortsatta arbetet i verksamheten knöts an och vidareutvecklades utifrån reflektionen 

respondenterna gjort. Dessa respondenter hade uppmärksammat att barnen gör saker 

utan att respondentera vi en första anblick förstod meningen med det barnen gjorde. 

För att förstå barnen menar respondenterna att en dokumentation måste göras med 

efterföljande reflektion för att senare kunna möta barnen i deras tankar och 

funderingar. Det var just vid det mötet som respondenterna ansåg att 

dokumentationen blev pedagogisk. ped 3, ped 6 och ped 8 förklarar: 

”Att man reflekterar kring dokumentationen och skriver reflektionsprotokoll 

varje vecka. Då upptäcker man mycket saker och vi funderar varför barnen 

gjorde såhär och vi funderar hur vi skulle kunna utmana dem vidare. Det är 

reflektionerna som är värdefulla kring dokumentationen” (Ped 3). 

”När man går hem och reflekterar över den. När man ser vad barnen gör, hur de 

kan utvecklas i nästa steg? Då tycker jag att dokumentationen blir pedagogisk, 

utifrån vad man ser och vad barnen gör och säger” (Ped 6). 

”När man sitter och jobbar med det materialet man har dokumenterat så tror man 

först att man sett vad som har hänt och så börjar man titta noggrant och inser att 

mycket mer hände än det man bara såg vid en första anblick. Man får genom 

dokumentationen en chans att fundera över hur man ska gå vidarare med barnens 

tankar och föreställningar. Genom den pedagogiska dokumentationen får vi en 

möjlighet till förundran. När vi har tänkt ut hur ska vi gå vidare, då är den 

pedagogisk, tycker jag” (Ped 8). 
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5.2.3 En hjälp att utvärdera 

Somliga av pedagogerna som medverkade i intervjuerna ansåg att dokumentationen 

blev pedagogisk när den fungerade som en hjälp att se tillbaka på de aktiviteter som 

gjorts i barngruppen, som en form av utvärdering. Det pedagogiska ansågs ligga i att 

behålla syftet med en viss aktivitet, som en kontroll att respondenterna behöll en röd 

tråd i verksamheten. Fokus tycktes ligga på respondenterna själva, att de hade styrt 

verksamheten åt deras önskade håll. De säger: 

”För mig är det att man först har gjort en målsättning för att få den pedagogisk, 

vad vill vi ha ut utav detta? Och sen när man dokumenterar kan man se om man 

har nått fram till sina mål” (Ped 2). 

”Det som gör den pedagogisk är att man utgår från den.  När man planerar så får 

man en möjlighet att genom den pedagogiska dokumentationen kolla av, vad 

gjorde vi, hur aktiviteten gick och vad vi kunde ha gjort annorlunda? Hur kunde 

jag som pedagog gjort det ännu bättre?” (Ped 4). 

5.2.4 En hjälp att förbättra miljön 

En av respondenterna angav att dokumentationen blev pedagogisk när den blev en 

hjälp att förbättra miljön på förskolan. Det pedagogiska handlade om att utveckla 

miljön så att barnen kunde få möjligheter att lära sig mer. 

”Att man reflekterar över det man sett och att man kan gå vidare och reflektera 

över den pedagogiska miljön. Att dokumentationen ska vara till stöd för att 

hjälpa barnen utveckla sitt lärande i den pedagogiska miljön” (Ped 1). 

5.3 Den pedagogiska dokumentationens betydelse för det 

enskilda barnet 

I analysen av intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att den pedagogiska 

dokumentationen kunde fungera som ett stöd till utveckling och lärande för det 

enskilda barnet. Det alla respondenter betonade på olika vis var att det var gruppen 

som stod i fokus och barnens arbetsprocesser som dokumenterades. Genom 

dokumentation kunde respondenterna få syn på barn som var mer eller mindre aktiva 

och kunde på så vis uppmärksamma de barnen och eventuellt ge dem stöd eller 

någon form av utmaning. Ett fåtal respondenter gav inte någon direkt koppling till 

det enskilda barnet. Detta stycke har delats in med två underrubriker: Ett stöd till 

utveckling och lärande för det enskilda barnet samt oklar koppling till det enskilda 

barnet. 

5.3.1 Ett stöd till utveckling och lärande för det enskilda barnet 

Övervägande andel av i studien medverkande pedagoger ansåg att den pedagogiska 

dokumentationens betydelse för det enskilda barnet handlade om att stödja deras 

utveckling och lärande. Genom reflektionen av dokumentationen kunde 

respondenterna få syn på barn som behövde stöd eller fler utmaningar inom det 

område som hade dokumenterats. Om detta säger ped 5 och ped 2: 

”Man gör olika saker fler gånger om man ser att barnet behöver mer tid att 

utforska och utveckla” (Ped 5). 

”Det kan ge att barnet behöver mer stöd, språkligt eller socialt” (Ped 2). 

Dock menade många av respondenterna att pedagogisk dokumentation inte handlade 

om att fokusera på individen i första hand, utan gruppen stod i fokus. Det enskilda 
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barnet visade sig i dokumentationerna på olika sätt. Respondenterna menade att 

barnen kunde vara olika mycket aktiva beroende på vilket område respondenterna 

dokumenterade inom. Men respondenterna betonade vikten av att någon gång inom 

läsåret få med alla barn någonstans och att bryta in om ett barn inte verkade känna 

tillhörighet. Ped 8 förtydligade på följande sätt: 

”Det som  ingår är att se till att det blir möten mellan barnen och det tror jag gör 

att man kan tänka såhär på följande vis.  Oftast är barnen inte bara ett halvt år i 

en förskoleverksamhet utan flera år. Det här året kanske det inte var så tydliga 

dokumentationer på X men nästa år kanske det är X som är framträdande och 

drivande i det projekt vi har då. VI lyssnar väldigt noga, ser barnen och tar dem 

på allvar och det tror jag att de känner. När vi gör det så vågar barnen komma 

med teorier och idéer men det kanske måste få ta olika lång tid för olika barn. 

Det kan vara så att man märker att märker att ett barn inte glider med någonstans 

och då får man kanske gruppera ihop det barnet med några andra och se vad som 

händer då. Man måste hela tiden vara medveten om att i den stora gruppen finns 

enskilda barn” (Ped 8). 

Det fanns även en tanke om att den pedagogiska dokumentationen på ett långsiktligt 

plan kunde ge barnen möjligheter att gå tillbaka och se hur de har tillägnat sig 

kunskap.  

”Dokumentationen ligger till grund för barnen och den ska hamna i barnens 

pärmar. Vilket gör att barnen får med sig dokumentationerna och det som de har 

upplevt. Om barnen tio år inte kommer ihåg vad de har lärt sig på samma sätt så 

kan de ändå gå tillbaka och se vad de gjorde på förskolan, eller de lärde sig olika 

saker.  Barnen får syn på bilderna och ser vad de gör” (Ped 6). 

5.3.2 Oklar koppling till det enskilda barnet 

Ett fåtal av respondenterna redogjorde ej för någon direkt koppling mellan den 

pedagogiska dokumentationen och det enskilda barnet. Ped 4 och ped 7 uttrycker att: 

”Vi sätter in en del dokumentation i barnens pärmar. Där är det situationer där 

det bara är det barnet” (Ped 4). 

”Vi dokumenterar det enskilda barnet men det är främst gruppen som är i fokus” 

(Ped 7). 
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5.4 Sammanfattning 

5.4.1 Syftet med pedagogers dokumentation 

I resultatet framgick att samtliga respondenter var eniga om att det huvudsakliga 

syftet med pedagogisk dokumentation var att synliggöra barnens lärande och 

utveckling för både barn och pedagoger på de olika förskolorna. Det fanns olikheter i 

hur respondenterna beskrev syftet med den pedagogiska dokumentationen. De 

respondenterna som beskrev syftet med den pedagogiska dokumentationen mer 

utförligt uttalade att de använde sig av den pedagogiska dokumentationen för att 

kunna utmana barnen och vidareutveckla sin verksamhet. 

 En del av respondenterna ansåg att syftet med den pedagogiska dokumentationen 

gick förlorad när de inte fick tid att reflektera över sin dokumentation.  

Ytterligare syften för den pedagogiska dokumentationen handlade om att 

dokumentera för föräldrar och ledning. 

5.4.2 Pedagogernas uppfattningar om den pedagogiska 

dokumentationens innebörd 

Under denna rubrik beskrivs vad som gör en dokumentation pedagogisk enligt 

respondenterna. Det är varierade tankar om vad det är som egentligen gör en 

dokumentation pedagogisk. Under intervjuerna framkom att somliga respondenter 

ansåg att dokumentationen blev pedagogisk när respondenterna kunde 

uppmärksamma och synliggöra barnens lärprocesser genom den.  

Respondenterna betonade att det pedagogiska i dokumentationen handlade om att det 

fortsatta arbetet i verksamheten knöts an och vidareutvecklades utifrån reflektionen 

respondenterna gjort.  

Somliga av respondenterna ansåg att dokumentationen blev pedagogisk när den 

fungerade som en hjälp att se tillbaka på de aktiviteter som gjorts i barngruppen, som 

en form av utvärdering. Det pedagogiska ansågs ligga i att behålla syftet med en viss 

aktivitet, som en kontroll att respondenterna behöll en röd tråd i verksamheten. 

Fokus tycktes ligga på respondenterna själva, att de hade styrt verksamheten åt deras 

önskade håll. 

5.4.3 Den pedagogiska dokumentationens betydelse för det enskilda 

barnet 

I analysen av intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att den pedagogiska 

dokumentationen kunde fungera som ett stöd till utveckling och lärande för det 

enskilda barnet. Det alla respondenter betonade på olika vis var att gruppen och 

barnens arbetsprocesser stod i fokus och dokumenterades. Respondenterna menade 

att barnen kunde vara olika mycket aktiva beroende på vilket område respondenterna 

dokumenterade inom. Men respondenterna betonade vikten av att någon gång inom 

läsåret få med alla barn någonstans och att bryta in om ett barn inte verkade känna 

tillhörighet.  
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Det fanns även en tanke om att den pedagogiska dokumentationen på ett långsiktligt 

plan kunde ge barnen möjligheter att gå tillbaka och se hur de har tillägnat sig 

kunskap. 

Ett fåtal respondenter gav inte någon direkt koppling till det enskilda barnet.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel utifrån studiens syfte, bakgrund och teorietiska referensram diskuteras 

det resultat som framkommit i studien. Studiens bakgrundskapitel ställs mot 

resultatet i en slutdiskussion. Slutligen presenteras ett förslag till vidare forskning. 

6.1 Syftet med pedagogisk dokumentation 

Syftet med denna studie är att belysa verksamma pedagogers tankar om vad som gör 

en dokumentation pedagogisk och vilken betydelse verktyget får i förskolan. I 

resultatet framkom det att somliga i studien medverkande pedagoger ansåg att den 

pedagogiska dokumentationens innebörd handlade om att se barnens lärande och 

utveckling. Pedagogerna hade ingen egentlig fortsättning på sitt resonemang, utan 

det slutade vid att beskriva syftet med den pedagogiska dokumentationen som ett 

synliggörande av barnens lärande och utveckling. Dessa pedagoger beskrev även hur 

de brukade samtala med barnen om dokumentationerna och menade att barnen kom 

till nya insikter genom dessa samtal. Forssell (2008) beskriver den pedagogiska 

dokumentationens synliggörande av barns kompetenser som en början på arbetet. 

Fortsättningsvis beskrivs hur den pedagogiska dokumentationen kan ligga till grund 

för förändring i verksamheten (a.a.). För att den pedagogiska dokumentationen inte 

bara ska bli en samling med händelser, ett synliggörande, menar Lenz Taguchi och 

Åberg (2005) att pedagoger och barn måste få reflektera över dokumentationen för 

att den ska kunna utgöra ett underlag för fortsatt arbete i verksamheten (a.a.). De 

ovan nämnda pedagogerna beskrev även att de skulle vilja utveckla sitt arbete med 

den pedagogiska dokumentationen men anger att det inte finns någon tid att göra det 

på. De gav även uttryck för ett bristande stöd och engagemang från ledningen. Dessa 

pedagoger ansåg att arbetet med pedagogisk dokumentation hade blivit bättre om de 

hade fått mer kunskap, tid och stöttning. Dessa pedagoger upplevde att det blev ett 

lärande för barnen då barnen fick se och samtala om reflektionerna som hängde på 

väggen på förskolan. Enligt det sociokulturella perspektivet som Säljö (2010) 

beskriver lär människan alltid något, frågan är bara vad det är vi lär (a.a.). Eftersom 

pedagogerna beskrev att de inte fick mycket tid att samtala om dokumentationerna så 

gick de miste om den överblick och medvetenhet över det barnen gjorde som kan 

uppstå när man får tid att reflektera över dokumentationer som Lenz Taguchi (2009) 

beskriver.  Eftersom dessa pedagogers tid för reflektion var begränsad kan det 

förklara varför de inte använde sig av dokumentationerna som grund för 

verksamheten i en större utsträckning. Får inte pedagogerna tid att analysera det 

barnen gör och säger blir det också svårt att utveckla verksamheten efter det. Denna 

brist på reflektion kan ha att göra med varför dessa pedagoger använde 

dokumentationen mer som en utvärdering för att se om aktiviteterna hade gått bra 

och istället samtala om hur pedagogerna skulle göra aktiviteten bättre nästa gång.  

Andra i studien medverkande pedagoger beskrev sitt arbete med den pedagogiska 

dokumentationen i likhet med Lenz Taguchi och Åberg (2005) och poängterade att 

reflektionen av dokumentationen är värdefull eftersom det är reflektionen som kan 

utgöra en grund för fortsatt arbete (a.a.). Dessa pedagoger visade en djupare 

förståelse för arbetet med pedagogisk dokumentation genom att pedagogerna beskrev 

hur de i praktiken använde sig av reflektionen för att utmana barnen i verksamheten. 

Dessa pedagoger beskrev även att de hade ett stort stöd från ledningen som såg till 

att de fick fortbildning, avsatt tid för reflektion och olika typer av nätverksträffar för 

att kunna utbyta tankar och idéer med andra pedagoger som också arbetade med 
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pedagogisk dokumentation. Dessa pedagoger hade avsatt tid varje vecka för att få 

möjlighet att utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen och reflektera 

över hur de skulle kunna föra arbetet i verksamheten framåt. Giudici och Rinaldi 

(2006) menar att samtal och reflektion är en nödvändighet för att kunna öka 

medvetenheten i den pedagogiska verksamheten och denna tid för samtal och 

reflektion är beroende av arbetsorganisatoriska faktorer. Taguchi (1997) skriver att 

pedagoger behöver tid för att kunna ta makten och förändra sin verksamhet (a.a.) 

vilket dessa pedagoger beskrev att de fick. Enligt det sociokulturella perspektivet 

som Hundeide (2006) tar upp, så är det inte logik som hjälper oss att förstå vår värld, 

utan våra tidigare erfarenheter, vår tolkningsbakgrund. Med denna 

tolkningsbakgrund i åtanke borde de i studien medverkande pedagoger som får 

reflektera över dokumentationerna som gjorts på förskolan och sedan utefter det som 

framkommer i dokumentationerna planera nästa steg i verksamheten kunna ge 

barnen goda förutsättningar för lärande. Vid detta arbetssätt knyts barnens tidigare 

erfarenheter av det som gjorts på förskolan samman med det nya. Det nya bygger på 

det barnen gjort och funderat över. Kontinuitet uppstår och barnen kan med hjälp av 

sin tolkningsbakgrund förstå det nya som presenteras. 

Vygotskij (1978) beskriver hur vi människor tillsammans med andra kan komma 

fram till mycket mer än vad vi är kapabla till på egen hand (a.a.). Detta blir tydligt i 

en jämförelse mellan de pedagoger som beskrev att de fick tid att arbeta med den 

pedagogiska dokumentation och de pedagogerna som upplever en brist på tid att 

arbeta med sina dokumentationer. De pedagoger som hade stöd från ledning och fick 

träffa andra pedagoger och diskutera hade kommit längre i sina resonemang än de 

pedagoger som saknade tid och stöd från ledning. De pedagoger med stöd från 

ledning hade klart för sig hur de hela tiden utvecklade verksamheten med hjälp av 

den pedagogiska dokumentationen och reflektionen tillsammans med sina kollegor. 

Pedagogerna med stöd från ledningen beskrev hur de i arbetslaget tillsammans fick 

syn på händelser de inte lagt märke till tidigare och hur de tillsammans diskuterade 

fram nya vägar att gå. Det är stor skillnad från det som somliga av de andra 

pedagogerna beskrev, som ibland fick sitta ensamma med sina planeringar och 

dokumentationer. Vid ett jämförande med det sociokulturella perspektivet som 

Hundeide (2006) beskriver, där människan alltid lär något i möten med andra 

människor och artefakter så gavs det för dessa pedagoger som ibland fick sitta 

ensamma på planeringstid eller inte fick tid att reflektera över dokumentationerna få 

möjligheter att utveckla sina föreställningar om det som hände på förskolan. Säljö 

(2010) skriver liknande, att kunskap bildas mellan människor och det är det som 

pedagoger med stöd från ledningen beskrev att de upplevde varje vecka. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) samt Halldén (2003) skriver att ur ett 

barns perspektiv värnas det om att barns faktiska åsikter och tankar ska komma fram 

på ett icke omarbetat sätt. Här ska barnen själva få vara informanter och göra sina 

röster hörda (a.a.). En tolkning skulle kunna vara att en ledning som intresserar sig 

för pedagogisk dokumentation och vill att verksamheten ska utvecklas utefter den ser 

på förskolan ur ett barns perspektiv. Detta eftersom pedagogerna som jobbar där får 

tid att fånga det barnen verkligen säger och gör för att kunna utveckla hela 

verksamheten utefter det. Om ledningen ser på sin verksamhet ur ett barnperspektiv 

kanske det kan förklara varför inte tid läggs på reflektion därmed vidareutveckling av 

verksamheten. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att ett 

barnperspektiv kan innebära att till exempel en pedagog tolkar innebörden av det 

barn säger eller gör för olika ändamål och det kan pedagoger göra utan att fråga barn 
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om deras åsikter (a.a.). Här kan en förståelse för på förhand styrda aktiviteter förstås 

eftersom pedagogerna då bestämmer, ur deras sätt att tänka, vad som passar bäst för 

barnen i verksamheten att göra. Ges inte pedagogerna en organisation som möjliggör 

tid att reflektera över dokumentationerna som visar det barnen gör och funderar över, 

kan det betyda att det barnet gör och säger är mindre betydelsefullt för den specifika 

verksamheten.  

Somliga i studien medverkande pedagoger beskrev i intervjuerna en känsla av att bli 

ålagd många arbetsuppgifter och att inte få tid att göra någon utav dessa 

arbetsuppgifter riktigt bra. Hargreaves (1998) menar att pedagoger måste rätta sig 

efter de beslut som fattas på lokal nivå vilket kan innebära krav om att förändra sin 

verksamhet snabbt. Blossing och Tornberg (2008) skriver att verksamheter ska 

effektiviseras och pedagoger ska göra mer för mindre kostnad och det ska hela tiden 

kontrolleras att så görs (a.a.). Detta visade sig tydligt under vissa av intervjuerna. De 

pedagoger som upplevde ett stöd från ledningen betonade hur viktigt det stödet var 

och de tvivlade på hur bra arbete de skulle kunnat göra om de inte hade haft det 

beskrivna stödet. Vissa av de intervjuade pedagogerna upplevde att de 

dokumenterade för ledningen som ville ha en form utav kvalitetssäkring på att 

förskolan nådde upp de lokala kraven och styrdokumenten. Dokumentation ska ingå i 

förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). 

Samtliga pedagoger pratade om föräldrar och pedagogisk dokumentation men dock 

ansågs föräldrarna vara av olika tillgång för verksamheten enligt de pedagoger som 

intervjuats. Åberg och Taguchi (2005) problematiserar frågan om hur föräldrar kan 

ges möjligheter till inflytande på förskolan och hur tid för diskussion mellan 

pedagoger och föräldrar kan komma till stånd. De tidigare nämnda författarna menar 

att det finns stora vinster med att låta föräldrarna ta del av den pedagogiska 

dokumentationen (a.a.). En pedagog som intervjuades pratade om betydelsen av att 

föräldrarna tog del av den pedagogiska dokumentationen som en del i barnens 

lärande. Pedagogen var av den åsikten att när föräldrar visste vad barnen hade gjort 

på förskolan kunde de enklare samtala med barnen om det och komma med nya 

infallsvinklar som kunde öka lärandet för barnet. Pedagogen menade att barnet kunde 

ta med sig dessa tankar tillbaka till förskolan och på det viset utmanades också de 

andra barnen på förskolan. Det resonemang pedagogen förde om betydelsen av 

samtalet med föräldrar kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Vygotskij 

(1978) beskriver hur vi människor tillsammans med andra kan komma fram till 

mycket mer än vad vi är kapabla till på egen hand (a.a.). Säljö (2010) menar vidare 

att kunskap bildas mellan människor (a.a.). Pedagogen som intervjuats beskrivev hur 

ett samtal mellan barn och förälder skulle kunna ge barnet ökade insikter i det som 

gjorts samt en tro på att barnet sedan kunde komma tillbaka till förskolan med nya 

tankar och på så vis kunde ny kunskap bildas mellan barnen och pedagogerna med 

hjälp av föräldrarna. 

De övriga pedagogerna beskrev inte samarbetet med föräldrarna särskilt ingående 

eftersom de ansåg att föräldrarna sällan tog sig tid eller visade intresse för att 

betrakta de dokumentationer som satt uppe på förskolan. Buldu (2010) som har 

forskat om pedagogisk dokumentation beskriver svårigheterna med att få föräldrar att 

uppmärksamma den pedagogiska dokumentationen. Men poängterar ändå vinsterna 

med att föräldrarna tar del av den (a.a.). I studiens resultat blir det tydligt att många 

av pedagogerna inte lägger särskilt stor vikt vid att få föräldrarna medvetna om den 

pedagogiska dokumentationen. Det skulle kunna förklara varför pedagogerna 

upplevde att föräldrarna inte verkade engagera sig i dokumentationerna. Ser inte 
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pedagogerna några pedagogiska vinster med att föräldrarna tar del av 

dokumentationerna så läggs eventuellt inte så mycket kraft på att få föräldrarna 

uppmärksammade på dokumentationen. Återigen kan detta resonemang kopplas till 

det sociokulturella perspektivet där man menar att människan alltid lär något i mötet 

med andra människor och artefakter (Hundeide, 2006). Anser man inte att kunskap 

skapas på detta vis är det en ganska naturlig förklaring till varför man inte engagerar 

föräldrar mer. Ett annat sätt att förstå detta på är att ta i beaktning det Blossing och 

Tornberg (2008) skriver om pedagogers många arbetsuppgifter och tidsbrist (a.a.) 

Somliga i studien medverkande pedagoger kan ha haft för mycket att göra för att 

kunna engagera föräldrar. 

6.2 Pedagogernas uppfattningar om den pedagogiska 

dokumentationens innebörd 

Pedagogernas uppfattningar om den pedagogiska dokumentationens innebörd skilde 

sig åt. Vissa av pedagogerna beskrev att det pedagogiska i dokumentationen 

handlade om hur verksamheten och i princip allt det som görs på en förskola kunde 

utgå i från och utvecklas genom den pedagogiska dokumentationen. Detta 

resonemang går i dialog med de tankar man har i Reggio Emilia som Forssell (2008) 

beskriver om den pedagogiska dokumentationen. I Reggio Emilia är den 

pedagogiska dokumentationens viktigaste syfte att forma en gemensam grund för 

pedagogerna att reflektera utifrån och att därigenom förändra verksamheten (a.a.). 

Wallin (2008) poängterar betydelsen av pedagoger som är lyhörda för förändringar, 

olika åsikter och tankar från barnen för att arbetet ska gå framåt (a.a.). Som i det 

konstruktivistiska förhållningssättet Lenz Taguchi (2009) talar om där pedagogerna 

är öppna och låter barnen, dem själva och miljön samverka och förändras 

tillsammans. Där är inget förutbestämt utan föränderligt (a.a.). Vissa av de 

intervjuade pedagogerna visade en tydlig koppling till det konstruktivistiska 

förhållningssättet där de i sina argument och svar på våra frågor berättade hur de lät 

barnens tankar och funderingar utgöra grunden för hur de skulle utforma 

verksamheten och vilka aktiviteter som de skulle göra på förskolan. Pedagogerna 

försökte här som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) så mycket som möjligt 

inta barnens ståndpunkt och se vardagen ur ett barns perspektiv eftersom barnens 

röster blev hörda och hade betydelse för att utveckla verksamheten. 

De ovan nämnda pedagogerna visade en medvetenhet om att de inte förväntar sig att 

ett lärande och utveckling ska ske bara för att barn blir dokumenterade.  Säljö (2010) 

skriver att barn lär sig hela tiden, frågan är bara vad de lär (a.a.). Det går inte att ta 

vinsterna med pedagogisk dokumentation för givet. Endast ett synliggörande av det 

som barnen gör behöver inte leda till något lärande. Lindgren och Sparrman (2003) 

anser att dokumentationen är bärare av maktstukturer och genom dokumentationen 

lär sig barnen vad som är viktigt och värt att skrivas ned (a.a.).  Många pedagoger 

upplevde att barnen uppskattade att se på dokumentationen. Men vad är det barnen 

ser och lär sig? Säljö (2010) menar fortsättningsvis att barn inte alltid lär sig det vi 

vill att de ska lära sig.  Några av de intervjuade pedagogerna pratade om att 

dokumentera ett reflektionstillfälle där barnen pratade om dokumentationen som satt 

på väggen. Det skulle kunna vara en möjlighet för pedagoger att få syn på det som 

barnen verkligen tänker när de ser en dokumentation. Nästan alla av de i studien 

medverkande pedagogerna ansåg att barnen lärde sig något av att titta på 

dokumentationerna. Två av pedagogerna ställde sig en aning tveksamma till detta. 

Här ansågs det att en dokumentation blev pedagogisk när barnens röster hade blivit 
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hörda och när sedan verksamheten utvecklades utefter det som framkommit i 

dokumentationerna. 

Några av pedagogerna beskrev hur de ansåg att dokumentationen blev pedagogisk 

när de använde den som en hjälp att se tillbaka på de aktiviteter som gjorts för att se 

vad som kunde göras bättre. Vid detta tankesätt skalas grundtanken med den 

pedagogiska dokumentationen bort i och med att reflektionerna inte används för 

fortsatt arbete på det viset som de andra pedagogerna beskriver. Det blir nästan en 

motsatt effekt till det Forssell (2008) skriver om att dokumentationen ska hjälpa till 

att styra verksamheten åt rätt håll i motsats till det pedagogerna beskrev om att 

dokumentationen användes som en utvärdering till något man på förhand redan 

bestämt. Dokumentationen blev istället som en form av kontroll där det går at se vad 

som gjorts i verksamheten. Dessa tankergångar liknar vi vid ett barnperspektiv som 

Halldén (2003) tar upp där man gör det som anses bäst för barnen utifrån en vuxens 

sätt att se på situationen istället för att låta barnens egna röster ligga till grund för 

fortsatt arbete. 

6.3 Den pedagogiska dokumentationens betydelse för det 

enskilda barnet 

Övervägande andel av i studien medverkande pedagoger ansåg att den pedagogiska 

dokumentationens betydelse för det enskilda barnet handlade om att stödja barnens 

utveckling och lärande. Dock uttryckte inte många pedagoger hur den pedagogiska 

dokumentationen kunde ha betydelse för det enskilda barnet utan betonade istället 

gruppen och att det var den som stod i fokus. Ett fåtal pedagoger gav en oklar 

koppling till hur den pedagogiska dokumentationen kunde ha betydelse för det 

enskilda barnet. 

En del av pedagogerna hävdade att dokumentationen kunde synliggöra de barn som 

var i behov av mer stöd eller utmaningar. En pedagog menade att det var 

betydelsefullt att såsom Elström m.fl. (2008)  låta barnen utforska under en längre tid 

och att dokumentera samma projekt flera gånger för att ta tillvara på mångfalden av 

idéer (a.a.).  

Guidici och Rinaldi (2006) skriver att Reggio Emilia pedagogerna låter olikheterna i 

barngruppen berika den pedagogiska verksamheten eftersom olikheterna ger barnen 

möjligheter att utvecklas och lära. Barnen få ta del av olika tankar och utmanas 

genom dem och barngruppens olika föreställningar (a.a.). De intervjuade 

pedagogerna talade vid flera tillfällen om hur olikheterna i barngruppen kunde 

utmana varje individ. På frågan om vad den pedagogiska dokumentationens 

betydelse hade för det enskilda barnet var det egentligen ingen av pedagogerna som 

kunde svara på. Anledningen till detta skulle kunna vara att respondenterna tolkade 

frågan på ett annat sätt än vi menade. Deras svar handlade om att hjälpa det enskilda 

barnet när det behövde hjälp eller när något började gå snett. När barnet var i behov 

av hjälp och stöd och när de inte hängde med så uppgav pedagogerna att de genom 

den pedagogiska dokumentationen kunde få syn på det och därigenom också stödja 

det barnet. Säljö (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet och menar att 

kunskap bildas mellan människor. Det vi lär införlivas och tas med till framtida 

situationer och används där vi har användning för den (a.a.). Detta beskrev samtliga i 

studien medverkande pedagoger mer eller mindre i sina resonemang under 

intervjuerna. På frågan om vad den pedagogiska dokumentationen hade för betydelse 

för det enskilda barnet tycktes de inte kunna se hur det enskilda barnet som Guidici 
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och Rinaldi (2006) beskriver, utvecklas genom att få ta del av olika barns tankar och 

utmanas genom dem och barngruppens olika föreställningar (a.a.). I efterhand verkar 

det som att samtliga i studien medverkande pedagoger intog en form av 

barnperspektiv som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver om och mer 

eller mindre menade att det enskilda barnet utvecklas när de som pedagoger valde 

särskilda aktiviteter och material för just det barnet.  

Ytterligare en anledning till att ingen av pedagogerna direkt kunde svara på vad den 

pedagogiska dokumentationen hade för betydelse för det enskilda barnet, som de 

ändå hade svarat på innan, skulle kunna handla om att de tänkte på de enskilda 

barnen de hade i sin barngrupp. De verkar ha tagit frågan personligt, som att den 

handlade om deras barngrupp. Pedagogerna kanske funderade över vad den 

pedagogiska dokumentationen fick för betydelse för varje enskild individ i deras 

barngrupp. Frågans avsikt var inte att få en redogörelse för vad varje barn hade 

tillägnat sig utan mer vad enskilda barn i största allmänhet kunde ha för nytta av den 

pedagogiska dokumentationen. Hargreaves (1998) skriver att en pedagog ska 

utveckla individen och samtidigt få till stånd grupper som samverkar och integrerar. 

Skolverket (2010) beskriver att skolledare i Sverige vill ha fler kunskapskontroller 

för att se vad och hur mycket barnen lär sig i förskolan. Dessa två ovan nämnda 

författare menar ändå att fokus på individen är så etablerat och framtvingat. Vi 

funderar på om denna press kunde ha gjort att pedagogerna hade svårt att se något 

annat än barnen i sin egen verksamhet och inte kunde svara för hur de genom den 

pedagogiska dokumentationen hade utvecklat var och en av alla de individerna som 

befann sig i deras verksamhet. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Arbetet med pedagogisk dokumentation kräver mycket tid och organisation. Ett 

tydligt stöd från ledningen underlättar för pedagogerna att göra ett bra arbete och 

kunna del av de pedagogiska vinster som finns. En fråga som väckts under arbetets 

gång, som också blir vårt förslag till fortsatt forskning, är vad exempelvis rektorer 

anser att arbetet med pedagogisk dokumentation innebär och hur de anser att arbetet 

ska organiseras för att möjliggöra en utveckling för verksamheten. 
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BILAGA 1 

HSFR:S etiska regler omfattar: 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Konfidentialitetskravet 

Nyttjandekravet
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BILAGA 2 

 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vad har du för utbildning? 

 

1. Det finns olika sätt att dokumentera på, hur gör ni i er verksamhet?  

 

2. I vilket syfte dokumenterar ni här på förskolan? 

- Vad dokumenterar ni, vilka händelser etc. och när gör ni det? (För att få ut om 

pedagogerna systematiskt väljer tillfällen eller inte). 

 

3. Vad tycker du gör en dokumentation pedagogiskt?  

- (Om ja till reflektion) Sker reflektionen i arbetslag eller enskilt? 

- Kan du ge några exempel på frågeställningar ni använder under en reflektion 

av dokumentationen? 

- Reflekterar ni över dokumentationen tillsammans med barnen? (Varför, varför 

inte?). 

- När är det uttalat från ledningen att ni ska samtala om dokumentationen? 

- (Om svar att tiden för reflektion finns på planeringstid) Vad mer utöver 

reflektionen ska hinnas med på planeringstid? 

- Hur mycket tid läggs in slutändan på reflektion under planeringstid? 

- Hur känns det att inte hinna reflektera över dokumentationen? 

- Känns det ändå meningsfullt att dokumentera om man inte hinner reflektera? 

 

4. När ni har dokumenterat och reflekterat, vad händer sen. Vad ligger det ni fått 

fram till grund för?  

- I verksamheten 

- För det enskilda barnet 

 

5. Hur upplever du att barn tillägnar sig kunskap bäst? 

- På vilket sätt tänker du att den kan pedagogiska dokumentationen förstärka 

detta? 
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6.  Frågar du barnen om lov innan du börjar dokumentera?  

- Vad händer om ett barn inte vill bli dokumenterad? 

- Dokumenterar ni någon som är ledsen? 

-Måste alla delta? 

- Förklarar du för barnen vad du gör när du dokumenterar?     

 

7. Om ni skulle få besked idag att arbetet med pedagogisk dokumentation skulle 

läggas ner, hur skulle det kännas? 
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BILAGA 3 

 

  

 

 

        LÄRARPROGRAMMET 

 

 

Hej, vi heter XXX och XXX och går sista terminen på lärarutbildning på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar 

om pedagogisk dokumentation och hur den används på olika förskolor. 

Vi skulle behöva din/er hjälp genom att få intervjua er kring detta valda ämne 

och era tankar kring hur dokumentation används och vad den innebär för 

verksamheten. Intervjun kommer att ta ungefär 20-30 minuter. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in och 

materialet kommer endast användas till examensarbetet och behandlas 

konfidentiellt samt att man inte kommer kunna härleda resultatet till den 

intervjuade eller dennes arbetsplats. 

Vi hoppas att du/ni vill hjälpa oss med detta! 

Med vänlig hälsning XXX & XXX 

 

XXX telefon: XXX 

E-post: XXX@student.lnu.se 

XXX telefon: XXX 

E-post: XXX@student.lnu.se 

 


