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Abstrakt 

 

Shqipe Hodza & Petra Lundström 

Pedagogisk dokumentation 

– En studie om pedagogers och vårdnadshavares/förälders upplevelser 

Pedagogical documentation 

– A study of teachers' and carers/parents experience 

     Antal sidor: 36 

 

Syftet med examensarbetet är att se om det har skett en ändring gällande Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98, rev 2010, från dokumentation till pedagogisk dokumentation i 

pedagogernas arbetssätt i förskolan. Ett annat syfte är att se om vårdnadshavarna/föräldrarna 

är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Frågeställningarna till detta arbete är: Hur 

uppfattar pedagogerna den pedagogiska dokumentationen och när anser de att 

dokumentationen blir pedagogisk? På vilket sätt görs vårdnadshavarna/föräldrarna delaktiga i 

den pedagogiska dokumentationen? Metoden som används är kvalitativ forskningsansats där 

syftet är att förstå och tolka enkätsvaren från vårdnadshavarna/föräldrarna samt intervjuerna 

av pedagogerna. Det framträdande resultatet är att pedagogerna har en bra uppfattning om vad 

pedagogisk dokumentation innebär och att det har skett en ändring i arbetssättet från en mer 

förmedlande till mer utforskande där barnen är i centrum. Pedagogerna i denna undersökning 

vill att vårdnadshavarna/föräldrarna skulle vara ännu mer delaktiga i denna process. Samtidigt 

anser vårdnadshavarna/föräldrarna att de är delaktiga genom utvecklingssamtal och 

föräldramöten, vilket då egentligen är en dokumentation över det som har varit. Pedagogisk 

blir dokumentationen först då den brukas aktivt för att förstå och fatta nya beslut som utmanar 

barnens lärande och dig själv vilket då leder till utveckling. 
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1. Inledning 

Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet som läser inriktningen lärare i förskola och 

förskoleklass. Som en röd tråd under vår utbildning har vi stött på pedagogisk dokumentation. 

Nu när vi snart är färdiga med vår utbildning har vi lagt märke till att ett kunnande inom 

pedagogisk dokumentation är en viktig merit att ha och som många förskolechefer 

eftersträvar. 

I regeringens förord till Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att ”Genom pedagogisk 

dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i 

diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov” 

(2006:4). Detta kan jämföras med läroplanens intentioner där det står att: 

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande 

i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras 

perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och föräldrars inflytande i utvärderingar, 

vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara. (Lpfö 98, rev 

2010:15) 

Under utbildningens gång har vi sammanlagt haft 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning, 

VFU, där vi har sett olika verksamheter och olika verksamheters sätt att utföra pedagogisk 

dokumentation på. Samtidigt har vi under studiernas tid, arbetat på olika förskolor och har sett 

olika typer av dokumentationer. Det vi har sett överlag är att det förs mycket dokumentationer 

ute i verksamheterna. Dock verkar personalen obekväma i detta med pedagogisk 

dokumentation då de inte riktigt vet om de gör rätt eller fel.   

Med detta som utgångspunkt vill vi fördjupa oss ännu mer i pedagogisk dokumentation för att 

se om det skett en ändring gällande Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev 2010, från 

dokumentation till pedagogisk dokumentation i pedagogernas arbetssätt i förskolan. Vi vill 

också se om vårdnadshavarna/föräldrarna är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen då 

förskolans läroplan belyser delaktighet och inflytande från föräldrarnas sida. 
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1.1 Begreppsdefinition 

I vårt arbete kommer vi att benämna alla som arbetar ute i förskolans verksamhet för 

pedagoger. Det vill säga förskollärare, barnskötare och annan personal, med adekvat 

utbildning för verksamheten. När vi skriver pedagogisk dokumentation menar vi den 

dokumentation som ligger till grund för kommande reflektioner och diskussioner, både med 

barn, inom arbetslaget men även med vårdnadshavare/föräldrar. I arbetet kommer vi även att 

skriva vårdnadshavare/föräldrar då det finns en åtskillnad i begreppen. Nationalencyklopedin 

ger denna beskrivning. Vårdnadshavare är ”förälder eller av domstol särskilt förordnad person 

som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn” och förälder är den som är ”ett barns 

verkliga föräldrar, dvs. den kvinna och den man som avlat barnet” (ne.se, hämtad 121214). 

Ute i verksamheterna har vi varit med om barn som endast har vårdnadshavare och inte 

föräldrar och vi anser att genom att använda ovan beskrivna benämning når man ut till både 

vårdnadshavarna och föräldrarna. I en pedagogisk dokumentation anser vi att man ska kunna 

se ett lärande både hos barnen och hos oss som pedagoger. Samt att pedagogisk blir 

dokumentationen först då den används aktivt för att förstå och fatta nya beslut som utmanar 

barnens lärande och oss själva vilket då leder till utveckling.  

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med vårt examensarbete är att undersöka om det har skett en ändring gällande 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev 2010, från dokumentation till pedagogisk 

dokumentation i pedagogernas arbetssätt i förskolan. I syftet ingår också att undersöka om 

vårdnadshavarna/föräldrarna är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur uppfattar pedagogerna den pedagogiska dokumentationen? När anser de att 

dokumentationen blir pedagogisk? 

På vilket sätt görs vårdnadshavarna/föräldrarna delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen? 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att inleda med en kort historik när det gäller pedagogisk 

dokumentation. Här kommer det att handla om hur man såg på dokumentation tidigare och 

hur man under senare ser på dokumentation. Därefter tar vi upp tidigare forskning om 

pedagogisk dokumentation, vilken följs av arbetsverktyget pedagogiskt dokumentation, där 

det ska handla om hur man kan arbeta med verktyget. Efter det följer ett avsnitt om den etiska 

aspekten i den pedagogiska dokumentationen och vad som är viktigt att tänka på. Till sist 

följer ett avsnitt om vårdnadshavarnas/föräldrarnas delaktighet där vi tar upp hur man bland 

annat kan göra vårdnadshavarna/föräldrarna delaktiga. 

 

2.1 Kort historik 

Wehner-Godée (2010) skriver om att man i Sverige länge har utgått från 

utvecklingspsykologiska perspektiv där man hade som syfte att i första hand observera 

barnens sociala, motoriska, språkliga och emotionella utveckling. Här var målet att man skulle 

förstå barns behov bättre. Men när dessa kunskaper skulle omsättas i praktiskt handlande 

uppstod det problem, då det utvecklingspsykologiska synsättet grundar sig på vad ett barn 

under en specifik ålder bör klara av. Utvecklingspsykologin förmedlar mer hur barn är och 

inte hur barn handlar i pedagogiska sammanhang. Samma författare skriver om att förskolor 

på senare år har inspirerats av Reggio Emilia synsättet när det gäller att göra den pedagogiska 

dokumentationen. Här syftar observationer och dokumentationer till att öka kunskapen om 

hur både barn och pedagoger söker och konstruerar kunskap, vilket enligt författaren kräver 

en lyhörd pedagog samt en pedagog som är medveten om hur det egna förhållningssättet 

påverkar barnen i deras kunskapssökande. Det är först när dokumentationen sätts in och får 

verka i ett pedagogiskt sammanhang som den blir pedagogisk. Målet här är att stödja barnen i 

deras kunskapssökande och därmed ge dem utmaningar. Wehner-Godée påtalar vidare att 

trots att viljan och kunskapen finns hos pedagogerna så är det utvecklingspsykologiska 

synsättet att tänka djupt förankrat i den svenska förskolans kultur. Lenz Taguchi skriver att 

det handlar om ett arbetsverktyg, ett förändringsarbete i förskolan vilken har karaktären att gå 

”nerifrån-och-upp” istället för ”uppifrån-och-ned” där ”alla parter strävar i samma riktning” 

(1997:15). 
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2.2 Tidigare forskning om pedagogisk dokumentation 

Lenz Taguchi (2000) skriver att det finns mycket skrivet om förskolans historia men nästan 

inget om observations- och dokumentationsarbetet. Författaren skriver fortsättningsvis att hon 

tycker det känns märkligt att ”ingen historisk studie inom förskolefältet seriöst diskuterat eller 

granskat användandet av dessa verktyg” (2000:28). Hon frågar sig varför det inte känts 

betydelsefullt, för forskare, att fördjupa sig i de vetenskapliga verktyg som introducerats och 

införlivats i förskolans verksamhet. ”Kanske handlar det om att när vetenskapen är norm, 

varför studera normen?” (2000:28). 

Bjervås (2011) skriver att det i skollagen lyfts fram portfolio tillsammans med pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg. Detta verktyg ska pedagoger använda för att utvärdera 

förskolans verksamhet men även använda för att kunna följa utvecklingen hos barnet och 

synliggöra barnets lärprocesser, åt barnet föräldrarna och pedagogerna. Fortsättningsvis 

skriver Bjervås (2011) i sin avhandling att Dahlgren m.fl. talar om den pedagogiska 

dokumentationen som en process där materialet används av lärare. Detta material används för 

att kunna reflektera över det pedagogiska arbetet tillsammans med kollegor, barn, föräldrar 

och politiker. Även Lindgren & Sparrman (2003) lyfter fram barn, föräldrar och politiker och 

där ett syfte med den pedagogiska dokumentationen är att göra de politiska målen tydligare 

för pedagogerna. Bjervås (2011) skriver vidare att en förutsättning för att dokumentationen 

ska bli pedagogisk är att den nyttjas som utgångspunkt för reflektion. 

Lindgren & Sparrman (2003) skriver att dokumentation är en arbetsmetod som blivit utbrett i 

dagens verksamhet i förskolan och att den ska användas för att ge barn och pedagoger tillfälle 

att reflektera över hur de i olika situationer agerar och reagerar. Dokumentationen kan utföras 

på olika sätt med hjälp av t.ex. anteckningar, foton, videofilmning och insamling av material 

och alster barnen skapat (Bjervås, 2011, Lindgren & Sparrman, 2003). 

 

2.3 Arbetsverktyget pedagogisk dokumentation 

Lenz Taguchi skriver att ”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som 

bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, barnen emellan, pedagoger emellan men även 

familjen och förskolan emellan” (1997:15). Söderlund Wijk tar, i sin föreläsning om 

Pedagogisk dokumentation och intervju, upp att den pedagogiska dokumentationen kan vara 
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ett redskap för att synliggöra den egna praktiken och därmed öppna för en granskning av 

denna (110909). Fortsättningsvis säger Söderlund Wijk att pedagogisk dokumentation bör ses 

som ett medel och inte ett mål. 

Lenz Taguchi skriver att det egentligen handlar om ett arbete som ”aldrig blir färdigt” 

(1997:12). Ett arbete där det inte handlar om att ändra arbetssätt utan där dokumentationen 

kan ligga till grund för ett ständigt förändrings- eller reformarbete. Den ger oss information 

om var står jag eller vi just nu? Vad är jag för en pedagog i det här arbetet med barnen? Vilket 

förhållningssätt har jag till barn, föräldrar, kunskap och lärande? Men samtidigt ger den även 

oss kunskap om barnens läroprocesser dvs. vad barn kan, hur barn tänker och hur de lär sig 

(1997). Även Åberg & Lenz Taguchi (2005) benämner detta och beskriver dokumentation 

som ett medvetet val man gör då man har hört eller sett något som man har blivit intresserad 

av och vill veta mer om. Dokumentationen som då har gjorts används i nästa steg som ett 

underlag för diskussion och reflektion, både mellan kollegor, barn och föräldrar och därmed 

väcks det nya frågor/intressen som leder till nya observationer och dokumentationer. I 

Skolverkets stödmaterial, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk 

dokumentation skriver man att ”Man skulle kunna säga att det är just diskussionerna och 

dialogerna som gör en dokumentation till en pedagogisk dokumentation” (2012:15). I Lpfö 

98, rev 2010 står det att arbetslaget ska: 

Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild 

samt estetiska och andra uttrycksformer. (2010:11) 

Samt att förskolläraren ska ansvara för: 

Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. (2010:14) 

Åberg & Lenz Taguchi skriver om dokumentation och pedagogisk dokumentation. De hävdar 

att det inte är särskilt svårt att dokumentera, utan det svåra är att göra den pedagogisk. De 

påpekar att det viktiga är hur dokumentationen används för att föra den pedagogiska 

processen vidare ”Om inte dokumentationsarbetet blir ett verkligt stöd i arbetet, blir det ju 

bara en plikt, ännu en sak som måste göras” (2005:20). Därför, poängterar författarna, är det 

viktigt med diskussion, både med barnen men även med pedagogerna. 

Även Söderlund Wijk (110909) talar om detta och ger en klar och bra beskrivning på 
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skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Dokumentation är en 

beskrivning på det som har varit medan pedagogisk blir dokumentationen först då den brukas 

aktivt för att förstå och fatta nya beslut som utmanar barnens lärande och dig själv vilket då 

leder till utveckling. Åberg & Lenz Taguchi skriver ”Går vi inte vidare riskerar 

dokumentationen att bara bli ett samlande av händelser, ungefär som ett fotoalbum från 

sommarsemestern” (2005:20). Detta kan jämföras med Skolverkets stödmaterial (2012) där 

det ger råden att den viktigaste beståndsdelen är att i så stor utbredning som möjligt göra 

barnen delaktiga i regelbundna diskussioner om innehållet i det man utforskar.  

Fortsättningsvis skriver de att även reflektion och utveckling utav materialet är viktigt att föra 

i arbetslaget då man ges möjlighet att stanna upp och reflektera för att utveckla verksamheten. 

I samma dokument tar man upp de teoretiska utgångspunkterna. Här benämns pedagogisk 

dokumentation med hjälp av olika nyckelord. Ett utforskande arbetssätt vilket kan beskrivas 

som att pedagogerna förhåller sig öppna till barnens utforskande och där de visar nyfikenhet 

för de olika företeelser man undersöker samt för de frågor och funderingar som väcks. Det 

andra nyckelordet, medskapare av kunskap, går ut på att pedagogen inte ska se sig själv som 

ledsagare eller guide som ska lotsa barnen mot ett visst mål, utan som att man tillsammans 

med barnen, i ett samspel, söker efter kunskap. Idén bakom detta arbetssätt, det kollaberativt 

utforskande arbetssättet, som Skolverket benämner det, är att ta tillvara på de olika sätt som 

barn har att tänka och handla på för att sedan utforska konsekvenserna. Skolverket skriver 

”När barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasi 

centrala aspekter av det utforskande arbetet” (2012:21). Grunden för arbetet bör ha en 

konstruktionistisk utgångspunkt, där det för förskolans del innebär att även om det i förskola 

finns mål som pedagogerna är ålagda att följa så ska man inte som pedagog gå in i t.ex. ett 

projekt med klara mål om vilken kunskap barnen ska utveckla. 

 

Lindgren (2007) skriver om risker med dokumentationer. Författaren hävdar att det är viktigt 

att dokumentationer utgår från det positiva och att det ska sättas i ett sammanhang. Det får 

inte användas som ett bevis på ett misslyckande och inte som att den ”senaste teorin” om 

barns utveckling ska styra pedagogernas handlingar och tankar utan den behöver ständigt 

tolkas utav både barn och pedagoger. Annars är risken att man kategoriserar barnen efter vad 

de kan och inte kan, vad som är normalt och vad som inte är normalt. Pramling Samuelsson & 

Sheridan skriver om det ”kompetenta barnet” där vi som pedagoger bör visa tilltro till barns 

möjligheter och förmåga. Fortsättningsvis skriver författarna ”Att barn har egen kraft och lust 
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att lära” (2006:111). Vi måste möta varje barn respektfullt och utefter positiva förväntningar 

på deras förmåga. 

 

2.4 Den etiska aspekten i pedagogiska dokumentationer 

I Lpfö 98, rev 2010 uttrycks under värdegrunden det etiska förhållningssättet om ska prägla 

verksamheten: 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och 

andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska 

värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle 

och därför är vuxna viktiga som förebilder. (2010:4) 

I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk 

dokumentation lyfter man fram att det är viktigt att pedagogerna ute i verksamheterna ”tar 

beslut utifrån vad som är det bästa för varje barn” (2012:63). Pedagogerna måste vara lyhörda 

och kunna se om barnen är med på att bli dokumenterade. Yngre barn kan via sitt kroppsspråk 

visa detta och då måste pedagogerna se det ur barnets perspektiv och agera därefter. Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) skriver att det handlar om vilken barnsyn vi som pedagoger väljer att ha 

i mötet med barnen. Det signifikativa är hur man som pedagog gör och handlar och inte enbart 

vad man säger. Kennedy (1999) skriver: 

Som jag ser det är det två olika sätt att se på barn, som har att göra med vilken kunskapssyn man 

har, men också vilket typ av pedagog man väljer att vara. Om man väljer att i första hand se 

barns behov och brister, kräver det en pedagog som hela tiden finns till hands, berättar, förklarar, 

rättar till, skyddar och håller koll. Det innebär att man som vuxen vet allt, kan allt och måste 

förmedla detta till barnen. På det sättet ger man inte barnet möjlighet att tänka själv, ställa egna 

frågor och använda hela sin förmåga, fantasi och kompetens. (1999:17) 

Även Wehner Godée (2010) lyfter fram vikten av etiskt ställningstagande när det gäller 

pedagogisk dokumentation. Författaren pekar på den snabba utvecklingen inom tekniken samt 

på om pedagoger ute i verksamheterna verkligen reflekterar över om de har rätt att t.ex. 

fotografera var, när och hur som helst när de dokumenterar. I detta sammanhang handlar etik 

om hur vi reflekterar och behandlar frågorna ovan och liknande frågor. Fortsättningsvis 

skriver författaren att den som utför dokumentationer alltid har en särskild makt, en makt i stil 

med att ”någon kommer att se dig”, men menar att det inte får missbrukas. Detta ska istället 
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ses och brukas som ett led i demokratiseringsprocessen enligt läroplanerna i den meningen att 

vårt handlande styrs av hur vi tänker och utav de val vi gör. Författaren fortsätter vidare att 

det är viktigt att man har formulerat en egen pedagogisk hypotes vilken vilar på en 

demokratisk grund och som är förankrad i läroplanerna. En annan aspekt som författaren 

lyfter är att det inte förekommer några andra föreskrifter ute i de pedagogiska verksamheterna 

än den gällande tystnadsplikten. 

 

2.5 Vårdnadshavarnas och föräldrarnas delaktighet 

I Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i förskolan, lyftes föräldrasamarbetet fram som en 

grundläggande utgångspunkt för verksamheten i den meningen att samverkan ska bygga på 

”öppenhet, ömsesidighet och respekt” (Skolverket, 2005:37). Vidare tas det även upp att 

föräldrarna ska vara delaktiga i diskussionen vad gäller planering och genomförande av 

förskolans verksamhet. Även Lpfö 98, rev 2010 påtalar detta ”Förskollärare ska ansvara för 

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” samt att ”Arbetslaget ska beakta 

föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten” 

(2010:13). 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver om hur de har fått föräldrarna att bli mer delaktiga i 

verksamhetens utformning. Via väggdokumentationer i verksamheten, i form av bilder och 

texter, la de märken till hur föräldrarna började visa intresse för dokumentationen. Det gav 

föräldrarna en inblick i verksamheten och vad som faktiskt föregick under dagarna. Genom att 

föräldrarna tillsammans med barnen läser och diskuterar dokumentationen väcks det nya 

frågor och funderingar. Författarna tar fortsättningsvis upp att föräldrarnas frågor tidigare 

handlade mer om praktiska saker, så som om hur barnet ätit och sovit, men att det genom 

dokumentationen blir mer konkret vad som hänt under dagen. Frågorna blir då istället hur 

barnen t.ex. tänkt eller gjort i vissa situationer samt att det väcks ett större intresse för hur 

pedagogerna tänker och agerar. Detta arbetssätt ger föräldrarna en annan inblick i 

verksamheten från att barnen bara har lekt till vad som faktiskt händer och sker i leken. 

Författarna upptäckte olika sätt att ge föräldrarna möjlighet till att bidra med synpunkter och 

idéer som bjuder in dem till delaktighet t.ex. via månadsbrev och föräldramöte. Föräldrarnas 

delaktighet ska ses som en viktig resurs inte bara för pedagoger och barn utan för hela 
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verksamheten och det är pedagogernas ansvar att ge föräldrarna möjlighet till denna 

delaktighet: 

Att bjuda in föräldrarna till delaktighet handlar om att försöka skapa en grund av förtroende för 

varandras vilja till det bästa för barnen. Det handlar om en tro på att våra olika perspektiv kan 

tillföra något till den gemensamma bilden av barnet. (2005:134–135) 

Författarna poängterar vikten av att skapa en lyssnande relation mellan föräldrar och 

pedagoger likt relationen mellan pedagoger och barn. Samtidigt poängterar de att det är 

viktigt att släppa på invanda mönster och att man som pedagog vågar prova nytt, tillsammans 

med både barn och föräldrar. 

 

2.6 Sammanfattning 

Wehner-Godée (2010) talar om historiken bakom dokumentation och utvecklingen mot 

pedagogisk dokumentation. Författaren tar upp att man i Sverige länge utgick ifrån 

utvecklingspsykologiska perspektiv där man observerade barnen och där målet var att förstå 

barns behov bättre. Först på senare år väcktes intresse för Reggio Emilia synsättet där målet är 

att stödja barnen i deras kunskapssökande och utmana dem.  

Det finns mycket skrivet om förskolans historia men nästan inget om observations- och 

dokumentationsarbetet, skriver Lenz Taguchi i sin doktorsavhandling Emancipation och 

motstånd: dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan (2000). Hon frågar sig 

vidare ”Kanske handlar det om att när vetenskapen är norm, varför studera normen?” 

(2000:28). Andra forskare som Bjervås (2011) och Lindgren & Sparrman (2003) lyfter upp 

pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg.  

Om skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation talar Söderlund-Wijk 

(110909). Föreläsaren ger beskrivningen att dokumentation är något som varit medan 

pedagogisk blir dokumentation när den används aktivt och när det reflekteras med både 

pedagoger, barn och vårdnadshavare/föräldrar.  
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3. Metod 

I denna del av arbetet kommer vi att kort redovisa vilken metod vi har valt, vårt urval, vårt 

tillvägagångssätt under undersökningarna samt hur vi har analyserat och bearbetat vårt 

material, vilken följs av ett avsnitt om studiens äkthet och trovärdighet. Vi kommer även att 

redogöra för de forskningsetiska principerna och avsluta med en metodkritik av vårt 

metodval. 

 

3.1 Metod och metodval 

Vi valde att undersöka se om det har skett en förändring gällande Lpfö 98, rev 2010, från 

dokumentation till pedagogisk dokumentation i pedagogernas arbetssätt i förskolan. I 

samband med detta ville vi även se hur vårdnadshavarna/föräldrarna görs delaktiga. För att 

undersöka detta valde vi kvalitativ forskningsansats. Trost (2007) skriver att kvalitativ studie 

är att föredra när man vill försöka förstå människors sätt att utbyta tankar eller att reagera. 

”För den kvalitativa metoden är huvudargumenten: förståelse, internsubjektivitet, 

teorigenerering, validitet, upptäckt, variation och kanske framför allt nyfikenhet” skriver 

Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn (1991:9). Patel & Davidson skriver ”Den 

hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse” (2003:30). Även Bryman (2011) skriver att hermeneutik handlar om ett synsätt 

om förståelse eller tolkning av text. Detta synsätt har vi antagit vid bearbetning av 

enkätsvaren samt intervjuerna.  

Vi använde oss utav semistrukturerad intervju i våra intervjuer med pedagogerna. Bryman 

(2011) skriver att man med hjälp utav semistrukturerad intervju ger intervjupersonen en stor 

frihet att formulera svaren på sitt egna sätt. Här kan man även ställa följdfrågor som anknyts 

till det intervjupersonen sagt.  

 

3.2 Urval 

Vår empiriska undersökning har genomförts med åtta pedagoger på fyra förskolor i två 

kommuner. Urvalet föll för ett bekvämlighetsurval vilken Bryman (2011) benämner som de 

personer som för tillfället finns disponibla för forskaren. Vi har även valt att intervjua 
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vårdnadshavare/föräldrar i syfte att se hur de görs delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Här kan man säga att vi har använt oss utav ett ”snöbollsurval”. Bryman 

skriver ”Vid denna typ av urvalsprocess ser forskaren till att initialt får kontakt med ett 

mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och använder därefter 

dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter” (2011:196). Via kontakten med 

pedagogerna, vi intervjuade, fick vi idéer om vilka vårdnadshavare/föräldrar vi kunde skicka 

ut frågorna till. Detta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Vi skickade ut enkäter till 

fyra vårdnadshavare/föräldrar per förskola, sammanlagt 16 enkäter skickades ut. 

 

3.3 Genomförande 

Redan innan detta arbete startades var vi ute och frågade några pedagoger om det fanns 

intresse att hjälpa oss med intervjuer. När vi sedan hade fått klart med vårt missivbrev (se 

Bilaga 1) samt våra frågor till både vårdnadshavare/föräldrar och pedagoger från handledarens 

sida, var vi ute på förskolorna igen och bestämde tid för intervjuerna. Vi avsatte ca 30 min för 

varje intervju, där vi valde att ha semistrukturerad intervju med pedagogerna (se Bilaga 2). 

Här hade vi informerat pedagogerna att vi önskade spela in samtalen. Tre pedagoger ville inte 

bli inspelade utan svaren skrevs ned och diskuterades.  

Då vi snabbt ville nå ut till så många vårdnadshavare/föräldrar som möjligt valde vi att göra 

en enkätundersökning. Frågorna formulerades på det sättet att det inte gick att svara enbart ja 

eller nej och att de ombads att med fördel ge exempel. Bryman (2011) skriver att viktigt att 

tänka på när det gäller enkätundersökningar som skickas/delas ut kan det ta några veckor 

innan man får svar. Vi valde därför att ge föräldrarna en vecka på sig att svara för att få in så 

många svar som möjligt i rätt tid. Då vi, i likhet med Bryman (2011), inte ville att 

vårdnadshavarna/föräldrarna skulle tröttna på frågorna valde vi att ställa fyra frågor som hade 

med vårt syfte och frågeställning att göra och hoppade över de mera allmänna frågorna (se 

Bilaga 3). Vi valde att skicka ut enkäter till fyra vårdnadshavare/föräldrar per förskola. Utav 

16 utskickade enkäter fick vi in elva, efter någon påminnelse.  
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3.4 Bearbetning 

Patel & Davidson (2003) tar upp att när man gör kvalitativ undersökning är det bra att göra 

löpande analyser inte minst på grund av att intervjun då är färskt i minnet. Efter varje gjord 

intervju transkriberades dessa ordagrant. Bryman (2011) skriver att det oftast är mer 

tidskrävande och svårare med transkriberingen än vad man från början tror. Fortsättningsvis 

skriver författaren att ”Detta tillvägagångssätt är viktigt för den detaljerade analys som ofta 

krävs vid kvalitativa undersökningar och för att man ska kunna fånga intervjupersonens svar i 

deras egna ordalag” (2011:420). Transkriberingen hade tillvägagångssättet att vi planmässigt 

hade samma överskrifter på dokumenten, med intervjufrågorna som överskrifter, för att få till 

en bättre uppbyggnad på intervjuerna och för att vi snabbt skulle finna det väsentliga i varje 

fråga. Patel & Davidson (2003) poängterar vikten utav att läsa materialet många gånger under 

en sammanhängande tid då man kan arbeta ostört. Författarna ger även rådet att man skriver 

ner sina egna tankar man får under genomläsningen. Enkätfrågorna sammanställdes på så sätt 

att vi gick igenom svaren från alla medverkande vårdnadshavare/föräldrar för att kunna se på 

likheter och skillnader i svaren.  

 

3.5 Äkthet och trovärdighet 

Trost (2007) talar om att när man gör en kvalitativ undersökning, likt vår undersökning, ska 

man använda sig av termen trovärdighet istället för reliabilitet och validitet. När det gäller 

trovärdigheten i vår undersökning anser vi att den är stor både vad gäller 

vårdnadshavarnas/föräldrarnas och pedagogernas svar. Till vårdnadshavarna/föräldrarna valde 

vi att skicka ut enkätfrågor och där kan vi se att frågorna är svarade på ungefär liknande sätt. 

Trost (2007) tar upp att hur man formulerar frågorna har stor betydelse för de som ska svara. 

Författaren betonar att man bör använda vanligt språk och undvika långa frågeformuleringar 

och nekande ord. Då är möjligheten större att frågorna förstås bättre och att missuppfattningar 

minskar. 

När det gäller intervjuerna med pedagogerna anser vi också att de är tillförlitliga då 

pedagogerna hade erfarenhet inom området. Kihlström i Dimenäs skriver att ”Om 

respondenterna berättar om situationer han eller hon har varit med om är förmodligen svaren 

mer tillförlitliga”(2007:47), där även författaren lyfter fram den egna erfarenheten hos de som 

blir intervjuade. Patel & Davidson (2003) lyfter fram inspelade samtal som tillförlitliga då 
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man kan spela om ett band och lyssna om och om igen till man har förstått vad 

intervjupersonen har sagt. Författarna betonar att även motivationen påverkas av den 

personliga relationen som uppstår under intervjun och säger att ”Det är viktigt att vi visar ett 

genuint intresse och förståelse för intervjupersonen under själva intervjun” (2003:71).  

 

3.6 De etiska forskningsprinciperna 

Innan vi påbörjade vår undersökning tog vi kontakt med fyra förskolor i två kommuner för att 

fråga om det fanns intresse att hjälpa oss med vår studie. Vi talade om att vi önskade intervjua 

fyra pedagoger var samt om pedagogerna kunde fråga vårdnadshavare/föräldrar om de var 

villiga att hjälpa oss. Vi bestämde oss för att skicka ut enkätfrågor till fyra 

vårdnadshavare/föräldrar på varje förskola. I samband med att enkätfrågorna skickades ut och 

tid för intervjuer bestämdes fick pedagogerna och vårdnadshavarna/föräldrarna ett missivbrev 

(se Bilaga 1) där vårt syfte med undersökningen framgick. I detta brev togs det hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Vårdnadshavarna/föräldrarna gjordes medvetna om dessa principer via 

missivbrevet och pedagogerna fick ta del av principerna via missivbrevet samt muntligt inför 

intervjuerna. 

De fyra etiska principerna är informationskravet, vilken går ut på att forskaren ska informera 

deltagarna om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de 

vill vara med i studiens undersökning. Konfidentialitetskravet är den tredje principen och går 

ut på att man garanterar anonymitet och att uppgifterna ska sparas på ett sådant sätt så att 

obehöriga inte kommer åt det. Den sista principen är nyttjandekravet och garanterar att 

uppgifterna som samlas in endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.7 Metodkritik 

Bryman (2011) skriver att när man intervjuar någon är det viktigt att vara balanserad, dvs. att 

man som intervjuare inte får säga för mycket då man riskerar att göra intervjupersonen passiv. 

Samtidigt är det viktigt att man inte säger för lite då man kan ge uppfattningen om att det 

svaret de ger är fel eller inte det förväntade svaret. Patel & Davidson (2003) tar även upp att 

man som intervjuare tänker på kroppsspråk och mimik, då det kan påverka svaren man får.  
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Under våra genomförda intervjuer märkte vi tydligt att pedagogerna visade rädsla för att säga 

fel, vilket flera av dem också nämnde i ordalag. Tre pedagoger nekade till att bli inspelade 

med hänvisning till att de ville se frågorna först för att kunna sätta sig in i sammanhanget. Här 

gjorde vi en överenskommelse där pedagogerna fick frågeformuläret och skrev ner svaren. 

Efter det diskuterades svaren med oss utan inspelning för pedagogernas trygghet.  

De andra intervjuerna transkriberades efter hand. Bryman (2011) tar upp Poland som skriver 

om några fel som kan uppkomma vid transkribering är att man kan höra fel, att man slarvar 

eller att man blir trött på att lyssna. Vi uppfattar inte det som att vi haft några av dessa 

problem men det tog däremot tid att transkribera.  

När det gäller svarsfrekvensen från vårdnadshavarna/föräldrarna anser vi att vi har en god 

svarsfrekvens. Bryman (2011) hänvisar till Mangione och tar upp att svarsprocent på 60-70 

procent är acceptabelt och 70-85 procent är bra. Vi fick in elva utav 16 enkäter vilket ger en 

frekvens på ca 69 procents deltagande. Tillvägagångssättet att dela ut enkätfrågor till 

vårdnadshavare/föräldrar diskuterades med respektive förskola där intervjuerna hölls och vi 

fick rådet att dela ut enkätfrågorna istället för att boka in intervjuer. Detta tillvägagångssätt 

anser vi var ett bra sätt då vi fick in många svar vilket vi inte tror vi hade lyckas med om vi 

hade bokat in intervjuer.  
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4. Resultat och analys pedagoger 

Nedan kommer vi, i löpande text, att presentera resultat från våra genomförda intervjuer med 

pedagogerna. Vi har valt att dela in kapitlet i underrubrikerna skillnaden mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation, hur man arbetar med pedagogisk 

dokumentation och varför, skillnad i verksamheten sedan pedagogerna började med 

pedagogisk dokumentation samt vårdnadshavarnas/föräldrarnas delaktighet. Kapitlen har 

tydliga kopplingar till vårt syfte och frågeställningar. Därefter kommer vi, i anslutning till 

våra resultat, att analysera dessa där en koppling till litteraturgenomgången sker. 

 

4.1 Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Pedagogernas svar om skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är 

överlag överensstämmande. För de intervjuade är dokumentation när foton eller alster hängs 

upp på t.ex. förskolans väggar. När sen denna dokumentation används med barnen anser de att 

den blir pedagogisk. Den används för reflektion, i olika resonemang och man ser barnens och 

pedagogernas lärande och tydligt kan följa detta.  

”När vi sen börjar reflektera över det som dokumenteras går vi in i en lärprocess om/över 

arbetslaget och barnens arbete och då blir dokumentationen pedagogisk.” 

Alla pedagoger tog upp att om inte dokumentationen reflekteras med barnen och i arbetslaget 

är det bara en dokumentation och att den då inte blir pedagogisk.  

”En väggdokumentation är bara en dokumentation men gränsen till att den blir pedagogisk är 

väldigt fin för det är hur och vad vi gör med den som avgör om den blir pedagogisk eller inte.”  

 

Analys 

I resultaten kan vi tydligt se en likhet i pedagogernas svar på frågan vad skillnaden mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation är. Överlag menar pedagogerna att 

dokumentationen blir pedagogisk då man ser ett lärande hos barnen samt då dokumentationen 

reflekteras och diskuteras, både med barn och pedagoger. Lenz Taguchi (1997) skriver att 

pedagogisk dokumentation ska ses som ett kollektivt arbetsverktyg vilken ska bygga på ett 

gemensamt reflektionsarbete. Författaren skriver vidare att detta arbetsverktyg ska ses som att 
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det ger barnen en möjlighet att ta makten över sitt eget lärande, vilket vi kan tydda av svaren 

vi har fått från pedagogerna. Söderlund Wijk (110909) tog upp i sin föreläsning om 

Pedagogisk dokumentation och intervju, att varje barn skall få möjlighet att påverka sin 

situation och att de ska visas respekt. Wehner-Godée skriver att ”Dokumentationerna blir 

verktyg för pedagogerna att förstå hur barnet tänker” (2010:22), vilket vi kan tydda i 

pedagogernas svar då de ofta nämnde att man vill se ett lärande hos barnen.  

Bjervås (2011) och Lindgren & Sparrman (2003) lyfter även fram diskussion och reflektion 

med föräldrar samt politiker. Detta nämner ingen av pedagogerna under intervjuerna, utan 

fokus ligger istället på barnen och arbetslaget. I Skolverkets stödmaterial, Uppföljning, 

utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation, skriver de att 

”Dokumentationerna upprättar en slags förbindelse mellan barnen och de frågor som de 

arbetar med, liksom med arbetslaget och föräldrarna” (2012:17).  

 

4.2 Hur man arbetar med pedagogisk dokumentation och varför 

Även på denna fråga är pedagogernas svar liktydiga. Pedagogerna nämner generellt att genom 

att arbeta med pedagogisk dokumentation kan man tydligare se ett lärande och utveckling. 

Det övervägande arbetssättet pedagogerna nämner är genom att de tar bilder, ibland 

anteckningar och att det förs reflektion och diskussion både mellan barnen och pedagogerna.  

”Jo, oftast så gör jag så att jag tar mycket bilder när vi håller på och så skriver jag under tiden 

när man pratar, stödord och sen lägger jag ut dem på power point och sen tar jag in barnen och 

sen diskuterar vi kring bilderna, vad vi gjorde och hur de tänkte och så jämför jag det med hur de 

tänkte om det när vi gjorde den här grejen då.” 

Flera pedagoger nämner också att det på så sätt är lättare att se till det enskilda barnet och 

dess lärande. En pedagog nämner att det är för att vi är ålagda att göra det från kommunens 

sida, men fortsätter sedan och säger att det är en bra metod för att synliggöra lärande och 

intresse hos barnen. 

En annan pedagog uttryckte liknande att: 

”Vi dokumenterar pedagogiskt för att säkerställa och kunna påvisa att utveckling sker. Samt för 

att kunna analysera hur vi bäst går vidare.” 
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Denna pedagog nämner inte att det är riktlinjer från kommunen utan att detta är något som ska 

göras kontinuerligt ute i verksamheten och att det nu tas upp tydligare i läroplanen.  

Två av pedagogerna har lyft fram avsaknaden av informations- och kommunikationsteknik, 

IKT, som hjälpmedel. De menar att det hade varit lättare och roligare med moderna IKT 

hjälpmedel, så som t.ex. tillgång till Ipad eller annan surfplatta som lätt kan tas med ut i 

skogen m.m.  

 

Analys 

Wehner-Godée skriver att ”Genom att reflektera över sitt arbete med barnen och ändra sitt 

handlingssätt efter sina erfarenheter kan pedagogen bli alltmer medveten om barns lust och 

nyfikenhet, deras uttryckssätt och tankar och hur man som pedagog ska handla” (2010:22). 

Förutom själva bilddokumentationerna lyfter pedagogerna, vi intervjuade, även 

reflektionsarbetet efter själva dokumentationen som viktigt. Detta för att se vilket lärande som 

har skett och hur man bäst ska kunna gå vidare i sitt undersökande. Pramling Samuelsson & 

Sheridan skriver att ”Genom att göra arbetet synligt skapas förutsättningar för en dialog där 

olika röster kan göra sig hörda, nya tankar kan tänkas och verksamheten kan vidareutvecklas” 

(2006:126).  

Det som även lyfts fram hos pedagogerna vi intervjuade är att genom pedagogisk 

dokumentation är det lättare att se till det enskilda barnets lärande. Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) skriver att det handlar om olikheterna i gruppen, hur man ser, lyfter fram och använder 

detta. Att pedagogers uppgift är att se varje barns förmåga och intresse och stödja dessa. 

Författarna skriver fortsättningsvis att ”Hur barnen blir delaktiga beror på hur vi vuxna ger 

dem möjligheten” (2005:70). I Skolverkets stödmaterial lyfter man fram att involvera barnen i 

själva dokumentationen genom att göra dem delaktiga och aktiva (2012). Tillgången till IKT 

hjälpmedel underlättar arbetet med dokumentation även om det kan ta tid innan man har lärt 

”känna” de nya redskapen. Några av våra intervjuade pedagoger lyfter fram avsaknaden av 

nya och modernare IKT hjälpmedel för att kunna föra den pedagogiska dokumentationen 

vidare på ett lättare sätt. I stödmaterialet lyfts det fram att man inte ska underskatta block och 

penna som redskap för dokumentation (2012). Man påpekar, likt några av de intervjuade 

pedagogerna menar, att man alltid ska ha ett block och en penna i fickan.  
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4.3 Skillnad i verksamheten sedan pedagogerna började med pedagogisk 

dokumentation 

De flesta pedagoger ansåg att det har skett en skillnad ute i verksamheterna i den meningen att 

man ser ett tydligare lärande hos barnen.  

”Mycket stor skillnad. Ja man kan säga att innan hade man en förmedling, från början var det att 

man förmedlade kunskaper till barnen. Och det var nästan liksom nästan ute lite då jag gick ut 

från skolan detta liksom att man skulle föra en dialog med barnen, alltså samtala, prata omkring 

ett ämne och så föra en dialog. Jag har jobbat med bara sexåringar också och då var det mycket 

så. Och då hade man ju tema på ett helt annat sätt. Då kunde man ha teman som barnen inte hade 

valt, utan det var vi vuxna som valde teman. Och vi utgick utifrån kanske något etablerat, något 

som fanns, som andra hade jobbat med innan och som var invant. Vi hade en vecka vi kanske 

pratade väder, och en vecka vi pratade om djuren på bondgården, en vecka pratade vi om 

blommor och en annan om fåglar och trafik. Och nånstans gick vi igenom sådant som 

samhälls…. Barnet i samhället, det som fanns med i samhället, hemmet och familjen och mycket 

bilder hade man. Alltså jag klippte ut jätte mycket bilder från tidningar och hade kuvert fullt 

med bilder och som när jag hade teman hade jag nån slags anslagstavla med bilder och så 

pratade vi om bilderna. Men det var mycket mer undervisande, barnen skulle sitta ner och lyssna 

och de hade inte så mycket att säga till om, utan det var rätt så mycket korvstoppning.” 

Likaså anser de flesta att barnen vågar fråga mer och att de är mer aktiva. Det som också lyfts 

fram är det enskilda barnet: 

”Man ser mer till det enskilda barnets behov, miljön som den tredje pedagogen och till det 

enskilda lärandet än vad man gjorde innan. Då såg man mer till gruppen, nu är man mer lyhörda 

till det enskilda barnet.”  

 

 Analys 

Här var alla pedagogerna överens om att det har skett en ändring i verksamheten sedan man 

började använda sig av arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Pedagogerna menade likt 

Söderlund Wijk (110909) att dokumentation förr var något som beskrev vad man hade gjort. 

Den användes inte i reflektion eller som verktyg för att kunna gå vidare i nya vägar för att 

utmana barnen vidare.  
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Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver följande: 

I reflektioner kring våra dokumentationer har vi lärt oss om barns lärande men vi har också blivit 

medvetna om konsekvenserna av vårt eget handlande och det har blivit ett viktigt underlag för 

att kunna förändra och utveckla vårt vardagliga arbete. Dokumentationen är ett medel, men utan 

dialog sker ingen utveckling. Och i den dialogen är det nödvändigt att också bjuda in barnen. Vi 

pedagoger har ansvar för att ge barnen möjlighet att växa in i ett etiskt tänkande, det betyder att 

barnen behöver möta pedagoger som själva reflekterar etiskt. (2005:21) 

Pedagogerna lyfter även fram miljön som den tredje pedagogen. Pramling, Samuelsson & 

Sheridan (2006) talar om miljöns betydelse som sänder budskap till barnen om t.ex. vad som 

förväntas ske i just den pedagogiska miljön man befinner sig för tillfället. Därför, skriver 

författarna vidare, är det viktigt att tänka på att utforma miljön på så sätt att den underlättar, 

stimulerar och utmanar barnens lärande. Detta kan relateras till läroplanen:     

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära 

och att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö, rev 2010:9) 

 

4.4 Vårdnadshavarnas/föräldrarnas delaktighet  

Genomgående svar från pedagogerna har varit att vissa är mer delaktiga än andra. De flesta 

anser att vårdnadshavarna/föräldrarna är mest delaktiga när det är utvecklingssamtal då 

pedagogerna visar och går igenom barnens pärmar. Pedagogerna uttryckte att vissa 

vårdnadshavare/föräldrar har de ”lyckats fånga” vid hämtning och lämning, där de 

tillsammans med barnen berättar utifrån väggdokumentationen vad som har hänt på förskolan. 

Generellt hade pedagogerna en önskan att vårdnadshavarna/föräldrarna skulle ta sig mer tid 

att se sig om vad som händer ute i verksamheten dels med deras egna barn, men även med 

barngruppen.  

”I pärmen har vi barnens utveckling och lärande och på väggen den mer allmänna utvecklingen 

och lärandet. Jag tycker att det är viktigt att få med och synliggöra båda.”  

Sex pedagoger ansåg att det är viktigt att få föräldrarna delaktiga.  

”Det ligger lite på föräldrarnas intresse hur mycket de vill se och ta del av.” 

”De är inte jättemycket delaktiga. Det är de inte. De är delaktiga på det sättet att de vet vad vi 

håller på med. De vet att de får lov att tycka, för vi har pratat om det på föräldramöte. Och de har 
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ju tagit del av barnens portfoliepärmar och vi har pratat om kring detta på när vi har haft 

utvecklingssamtal. Och vi har haft frågor, enkätfrågor om de skulle vilja vara mer delaktiga och 

hur mycket och så. Och där ser man att det är en och annan som är intresserade och många 

tycker att det är lagom. De vet att de får men de känner att de inte behöver, det är vilka svar vi 

har fått. Så det är nog väldigt olika på vilka föräldrar man har”. 

 

Analys 

De flesta pedagogerna ansåg att vårdnadshavare/föräldrar är mest delaktiga under 

utvecklingssamtal men önskade att de var ännu mer delaktiga i det vardagliga. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006) skriver om att man lägger stor vikt vid utvecklingssamtalet 

där tanken är att barnet i fråga ska vara i centrum. Författarna skriver vidare ”De [föräldrarna] 

skall regelbundet ta del av såväl barnens som lärarens dokumentation, utvärdering och 

uppföljning och de ska vara delaktiga i utvärdering av förskolans pedagogiska verksamhet” 

(2006:134). För att detta ska kunna vara möjligt förutsätts det, enligt författarna, att förskolan 

är tydlig i frågan om mål och innehåll. Det är viktigt att föräldrarna vet vilka normer och 

regler som gäller för att därmed kunna ha möjlighet att påverka. Vidare påpekar författarna att 

pedagogerna ska ta tillvara föräldrarnas synpunkter då det gäller planering och genomförande 

i verksamheten, men för att detta ska vara möjligt krävs det att föräldrarna har kunskap om 

såväl förskolans innehåll och arbetssätt. Detta kan relateras till läroplanens intentioner: 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 

förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö 98, rev 2010:13) 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver att när man bjuder in föräldrarna till delaktighet 

handlar det om att försöka bygga en grund av förtroende för varandras vilja till det bästa för 

barnen. Samma författare skriver om hur de har lyckats få vårdnadshavare/föräldrar mer 

delaktiga i sina verksamheter. Tillvägagångssättet att skriva månadsbrev där man berättar om 

verksamheten, samt att man löpande frågar vårdnadshavare/föräldrar om deras syn på frågan 

om vad som är viktigast för just deras barn i förskolan, har tillsammans med tankesättet att 

man är varandras resurser lett till mer delaktighet. Författarna skriver ”Det handlar om att 

skapa en lyssnande relation med föräldrarna precis på samma sätt som vi gör med barnen” 

(2005:135). 
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5. Resultat och analys vårdnadshavare/föräldrar  

Nedan kommer vi, i löpande text, att presentera resultaten av svarsenkäterna 

från vårdnadshavarna/föräldrarna . Vi har valt att dela in kapitlet i underrubriker efter 

intressanta områden från svarsenkäterna. Kapitlen har tydliga kopplingar till vårt syfte och 

frågeställningar. Därefter kommer vi, i anslutning till våra resultat, att analysera dessa där en 

koppling till litteraturgenomgången sker. 

 

5.1 Vårdnadshavarnas/föräldrarnas uppfattning om delaktighet  

Flertalet utav vårdnadshavarna/föräldrarna har skrivit att de görs delaktiga genom att de kan 

titta i sina barns pärmar som finns på förskolan samt att de kan titta på bilderna som sätts upp 

på väggarna.  

”Fotografier på när barnen skapar, lyssnar, leker etc. hängs upp på väggen så både barn och 

föräldrar kan titta och prata om dem tillsammans.” 

”Det klistras upp bilder på dagiset, sen är det upp till var och en att ta del av informationen. 

Bilderna har även text med information ur läroplanen.” 

En del av vårdnadshavarna/föräldrarna har även lyft fram att de på utvecklingssamtalet samt 

föräldramöten får information och får titta på bilder som visar vad om händer på förskolan.  

”Även på föräldramöten visar pedagogerna allt som barnen gör och har gjort samt syfte och 

meningen med de olika aktiviteterna.” 

 

Analys 

Likt pedagogerna har även vårdnadshavarna/föräldrarna lyft fram att de, när det gäller den 

pedagogiska dokumentationen, görs delaktiga via utvecklingssamtal, uppsatta 

dokumentationer samt föräldramöten. Vårdnadshavarna/föräldrarna lyfter även fram barnens 

pärmar, vilket vi får förklarningen är portfoliepärmarna barnen har ute i verksamheterna. 

Detta är vanligt förkommet i de två kommuner vi utförde undersökningen. Lindgren skriver 

att ”Portfolio, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram kan vara en del av den 

pedagogiska dokumentationen, men bör alltid ses i ett sammanhang och därför grunda sig på 
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en vidgad dokumentation och reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och 

planering” (2007:2).  

Även Pramling Samuelsson & Sheridan lyfter upp portfoliepärmar som ett bra sätt att följa 

upp den pedagogiska dokumentationen. Via detta arbetssätt får man på ett mer systematiskt 

sätt en uppfattning om varje barns lärande och utveckling inom olika områden. Detta kan 

sedan användas i reflektion mellan barn, vårdnadshavare/föräldrar och pedagoger, likt det 

framkom under vår enkätundersökning. Söderlund Wijk (110909) menar att dokumentationen 

kommuniceras med föräldrar för att synliggöra barnen och verksamheten samt som ett 

underlag för utvecklingssamtalen.  

 

5.2 Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Vårdnadshavarna/föräldrarna har svarat olika på om de är insatta på skillnaden mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Svaren är allt från att de absolut inte är insatta 

till att de är extremt insatta.  

”Jag antar att pedagogisk dokumentation även kan vara teckningar, pyssel eller annat skapat av 

våra barn. Personalen på förskolan är duktiga på att koppla samman mål och syften ur läroplanen 

med de aktiviteter de utför tillsammans med barnen. T.ex. främja skapandet genom allt från att 

måla och pyssla till att spela teater.” 

”Ganska bra tror jag. Att dokumentera kan man göra för att komma ihåg vad man arbetat med, 

hur det gick osv. Den pedagogiska dokumentationen ska göra lärandet synligt för barnet så att 

man genom dokumentationen kan reflektera tillsammans. Barnen ska kunna se vad de lärt sig, 

bli mer medvetna om att de lär sig och hur...” 

”Men kanske något i stil med att dokumentationen blir pedagogisk först när barnet får 

reflektera/berätta om t.ex. en teckning som denne ritat.” 

 

Analys 

Det vi har fått fram i vår undersökning är att vissa vårdnadshavare/föräldrar är mer insatta än 

andra. Till detta har vi fått förklaringen att pedagogerna självmant har delat ut enkäterna till 

både vårdnadshavare/föräldrar som arbetar inom fältet och till de vårdnadshavare/föräldrar 

som inte har alls är insatta i skillnaden mer än det de har kunnat ta del av information om 
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skillnaden under t.ex. föräldramöten och utvecklingssamtal. De vårdnadshavare/föräldrar som 

är insatta nämner att man via reflektion kan göra lärandet synligt och då med hjälp av 

pedagogisk dokumentation. Wehner-Godée (2010) tar upp att det inte är resultatet det ska 

läggas fokus på utan det handlar om att synliggöra processen för att därmed kunna tolka och 

presentera hypoteser. Genom att dokumentera får man möjlighet att själv upptäcka och förstå 

varje barns upptäckarprocess, vilken ser olika ut från barn till barn. Bjervås skriver att 

”Dokumentationen kan visa barnen att det de gör är värdefullt och har en mening” (2011:63). 

Wehner-Godée fortsätter och säger ”Dokumentation måste också sättas in i ett sammanhang 

där barn, personal och föräldrar är huvudpersoner och där även organisation, arkitektur, 

politiska och sociala val har stor betydelse” (2010:23).  

 

5.3 Tillför pedagogisk dokumentation vårdnadshavarna/föräldrarna något  

Här har de flesta vårdnadshavarna/föräldrarna svarat att den tillför att de som föräldrar får 

följa sina barns utveckling via pärmarna. En förälder svarade först att det inte var nödvändigt 

att den skulle tillföra dem något men skrev sen i samma mening att ”emellertid så tillför den 

en känsla av garanti för ett pedagogiskt kvalitativt utvecklingsarbete”.  

”Jag tycker att det är extra roligt med all dokumentation i och med att jag vet att det ligger ett 

lärandesyfte bakom de aktiviteter som dokumenterats. Att våra barn utvecklas och lär sig något 

samtidigt som de har roligt gör det ännu mer meningsfullt att lämna dem på morgonen”.  

”Jag kan fortsätta samtal kring ämnen, som de har jobbat med i förskolan, med mitt eget barn. 

Låta henne berätta och reflektera. Det är utvecklande både för mig och henne.” 

 

Analys 

Majoriteten utav vårdnadshavarna/föräldrarna anser att den pedagogiska dokumentationen 

tillför dem en möjlighet att följa sina barns utveckling. Den pedagogiska dokumentationen 

blir som ett material för att stärka och lyfta fram lärandet och utvecklingen på ett bra och 

konkret sätt. Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver att arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen ger föräldrarna en annan inblick i verksamheten, från att barnen bara har 

lekt till vad som faktiskt händer och sker i leken. Även Wehner-Godée (2010) lyfter fram att 

upplevelserna och upptäckterna som sker här och nu senare ska bilda förankring för 
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reflektion. Vi uppfattar att det är denna förankring vårdnadshavaren/föräldern talar om när 

denne talar om att de kan fortsätta med reflektion kring händelserna hemma.  

I skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan tar man upp 

detta ytterligare: ”Dokumentationen kan vara en agent eller en kraft som förbinder och skapar 

relationer mellan dokumentationen och barnen, mellan barnen sinsemellan när de diskuterar 

dokumentationen, och mellan barnen, personalen och föräldrarna” (2012:17). Det är först när 

dokumentationen har bearbetats som den kan vara en utgångspunkt för vidare lärande och 

utforskande. Genom att man ”återbesöker” händelserna skapar man förbindelser mellan det 

som har varit, nuet och det som kan hända.  

 

5.4 Följs den pedagogiska dokumentationen 

På frågan om vårdnadshavarna/föräldrarna följer den pedagogiska dokumentationen på 

förskolan har majoriteten svarat att de gör det på ett eller annat sätt. Några har gett exemplet 

på att de följer den genom barnens pärm, under utvecklingssamtalen eller genom att titta på 

bilderna på väggarna på förskolan.  

”Ja! Kul att kunna följa vad barnen gjort på förskolan och sedan kunna prata om det hemma.” 

”Ja, jag tar del av det som för mitt barns utveckling framåt.” 

”Vid flera tillfällen i veckan tittar jag på veckans uppsatta bilder/texter som är uppsatta på 

veckans respektive dagar. Här skriver pedagogerna vad barnen har gjort, hur barnen har tänkt 

och sagt, samt vilka pedagogiska moment som genomgått vid tillfället.”  

 

Analys 

Som en röd tråd genom vårdnadshavarnas/föräldrarnas svar på de fyra frågorna ser vi att det i 

första hand är barnens pärmar som har den betydande rollen. När det nu gäller hur 

pedagogiska dokumentationen följs är pärmen ett viktigt redskap. Även väggdokumentationen 

har en viktig roll i sättet att följa utvecklingen på. Åberg & Lenz Taguchi (2005) tar upp 

följande och menar att pedagoger ute i verksamheten har lagt märke till föräldrars intresse för 

dokumentationerna när de satte upp bilder och texter på verksamhetens väggar.  
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Utvecklingssamtalet tas även upp om ett sätt att följa pedagogiska dokumentationen på. I 

läroplanen tas det upp att ”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal” (2010:13). Vårdnadshavarna/föräldrarna nämner inte något om 

den dagliga kontakten med pedagogerna där man diskuterar t.ex. väggdokumentationerna. 

Detta tar Åberg & Lenz Taguchi (2005) upp och skriver att vi som pedagoger måste ge och ta 

del utav varandras tankar tillsammans med vårdnadshavarna/föräldrarna. Vi är alla beroende 

utav varandra då barn, föräldrar och pedagoger bildar ett sammanhang. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån de resultat vi har fått in från våra 

empiriska undersökningar. Här kommer vi att knyta an till vår litteraturgenomgång och 

tidigare forskning, samt våra egna tankar och funderingar. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om tankar för vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Våra tankar om pedagogisk dokumentation väcktes under en av våra första VFU-perioder. 

Där verkade det som att pedagogerna, genom att sätta ett utdrag ur läroplanen vid 

väggdokumentationen, ansåg att dokumentationen blev pedagogisk. Detta trots att det redan 

under förordet till läroplanen för förskolan togs upp att ”Genom pedagogisk dokumentation 

kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och 

bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov” (2006:4). Det vi överlag kan 

se utifrån pedagogernas svar är att man är mer insatt i skillnaden mellan dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. Nästan alla pedagoger nämner att en dokumentation blir 

pedagogisk först då man kan se ett lärande hos barnen samt då den har reflekterats med 

barnen och inom arbetslaget. Ingen pedagog nämner dock reflektion med 

vårdnadshavarna/föräldrarna, vilket leder oss till funderingen: Varför lyfts inte även 

vårdnadshavarna/föräldrarna fram här, när mycket litteratur tar upp vikten utav dem? 

Lindgren är en av författarna som pekar på detta och skriver ”Pedagogisk dokumentation är 

ett kollektivt arbetsverktyg och ett gemensamt reflektionsdokument lärare emellan, mellan 

lärare och barn samt mellan familj och förskola” (2007:1).  

Någon pedagog nämner att de på sin förskola har lyckats ”fånga” föräldrar, dock är det ingen 

förälder som uttrycker detta mer än att man under utvecklingssamtal samt föräldramöten görs 

delaktiga i vad som har hänt och vad som har gjorts i förskolan under den gångna tiden. 

Vårdnadshavarna/föräldrarna nämner också att de kan göras delaktiga genom att titta på 

dokumentation som hänger på väggarna, dock anser vi att det inte är en pedagogisk 

dokumentation då det inte genomförs en diskussion. Söderlund Wijk (110909) ger en tydlig 

beskrivning på skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation, där 

dokumentationen är en beskrivning på det som varit medan pedagogisk blir dokumentationen 

då den används aktivt för att förstå och fatta nya beslut som utmanar.  
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Det vi tydligt ser ute i verksamheterna där vi har gjort våra undersökningar, är att 

dokumentationen inte används aktivt tillsammans med vårdnadshavare/föräldrar. Många 

pedagoger tycker att vårdnadshavare/föräldrar har bråttom när de hämtar sina barn och att 

många inte är delaktiga på så sätt som de skulle vilja. Samtidigt säger en del att det ligger på 

vårdnadshavarnas/föräldrarnas intresse om hur mycket de vill ta del av. Här tänker vi istället: 

Gör man verkligen vårdnadshavarna/föräldrarna delaktiga genom att bjuda in dem? Har man 

lyckats att förklara skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation så att 

vårdnadshavare/föräldrar är insatta i detta? De vårdnadshavare/föräldrar som är insatta i detta 

arbetsverktyg, genom sitt arbete, ger oss andra svar än de vårdnadshavare/föräldrar som inte 

arbetar inom förskolans verksamhet. Utav dessa vårdnadshavare/föräldrar är övervägande 

svaren att de kan fortsätta samtalen barnet har haft på förskolan hemma och på så vis utmana 

barnet ännu mer samt att det på något sätt är ett bevis för att det kvalitativa utvecklingsarbetet 

på förskolan.   

Det som vi reagerar på när det gäller pedagogisk dokumentation är att en pedagog nämner att 

de är ålagda att göra den från kommunens sida. Vi förundras över att man istället inte ser den 

positiva verkan en pedagogisk dokumentation kan medföra inte minst med tanke på både 

forskning, litteratur men också med hänvisning till läroplanen för förskolan:     

Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det 

systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns 

möjligheter till utveckling och lärande. (Lpfö 98, rev 2010:15) 

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan lyfter medvetenheten hos pedagogerna 

och hur omsorg och pedagogik kan förenas samt hur olika kunskapsformer kan bilda en helhet 

så att förskolans verksamhet ska kunna utvecklas i förhållande till läroplanens mål och 

uppdrag.  

Ett sätt att öka medvetenheten om det egna arbetet är att i olika former dokumentera, synliggöra 

och reflektera över förskolans processer och på så sätt fånga i vilka situationer barn lär, 

utvecklas och mår bra. Det är viktigt att dokumentations- och reflektionsarbetet ses som en del i 

det dagliga arbetet tillsammans med barnen och inte något som ligger vid sidan av. (2005:25) 

Liknande tog Söderlund Wijk (110909) upp på sin föreläsning, Pedagogisk dokumentation 

och intervju, där hon menade att pedagogisk dokumentation ska ses som ett medel och inte 

som ett mål. Detta hoppas vi att vi själva kommer att arbeta utifrån på förskolorna där vi 

kommer att se pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt som lyfter barnens och vårt egna 
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lärande. Fortsättningsvis tog Söderlund Wijk upp att det är i samtal med andra som leder till 

självreflektion. I samtalen ökar förmågan att iaktta, förstå sig själv och upptäcka nya 

perspektiv. När barnet berättar om sina upplevelser och avsikter ökar ofta dess egen förståelse 

av det som händer. Att förmedla och sätta ord på sina erfarenheter och tankar är ofta 

förutsättning för att man ska kunna vara med och påverka sin situation och sina livsvillkor. 

Pedagogens svåra arbete handlar till stor del om att lyssna och låta sig inspireras av barnens 

frågor och nyfikenhet, att hålla deras frågor vid liv och att följa och studera hur barnen söker 

svar på sina frågor.  

Ett liknande tankesätt hade vi önskat att få till svar istället för att peka på att man är ålagda att 

utföra pedagogisk dokumentation från kommunens sida. För oss känns det inte som att man 

förstått innebörden och tanken med pedagogisk dokumentation med det svaret. Å andra sidan 

nämner samma pedagog under samtalets gång att det är en bra metod för att synliggöra 

lärandet och intresset hos barnen. Under samtalets gång kändes det som att pedagogen kände 

sig tvungen att utveckla sitt svar på grund av att hon trodde att vi hade andra förväntningar på 

svaret än just att man är ålagd från kommunens sida.   

Det vi generellt märkte av pedagogers svar är att man ser en stor skillnad i verksamheten 

sedan man började med pedagogisk dokumentation. Pedagogerna nämner att man har gått från 

en ”förmedlande” verksamhet till att ha en verksamhet där dialogen är i centrum. Ute i 

verksamheterna märker man att barnen är mer aktiva och vågar fråga mer samt att man ser till 

det enskilda barnet ännu mer, vilket vi anser är helt i linje med Läroplanen: 

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara 

en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa 

sig i en fråga och söka svar och lösningar. (Lpfö 98, rev 2010:6) 

Vi anser likt Wehner-Godée att som pedagog kan man följa både sin egen men även barnens 

läroprocesser genom pedagogisk dokumentation. Hon skriver vidare att ”Den pedagogiska 

dokumentationen handlar både om ett pedagogiskt förhållningssätt och om kommunikation” 

(2010:14).  

Författaren beskriver ett arbetssätt där barnen kan kommunicera sin egen kunskap och 

erfarenheter med hjälp av t.ex. teckningar, skrifter, byggkonstruktioner och tankar om olika 

begrepp. Dokumentationen vi har gjort ger oss som pedagoger en möjlighet att kommunicera 

tillbaka till barnen. Detta genom att berätta för barnen vad de har gjort eller läsa upp vad de 
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har sagt och gjort. Tillvägagångssättet hjälper barnen att komma ihåg sitt eget tänkande och 

handlande som en förutsättning för fortsatt utveckling och lärande. Liknande arbetssätt 

nämner även pedagogerna vi har intervjuat. Det vi har saknat är 

vårdnadshavarnas/föräldrarnas delaktighet i det hela under tiden temat, projektet eller vad 

man nu väljer att dokumentera pedagogiskt har genomförts. Wehner-Godée skriver vidare att 

”Nästa steg i kommunikationen kan vara att använda dokumentationen som underlag för 

diskussion tillsammans med pedagoger, föräldrar eller utomstående om vad barn tänker, gör 

och vilka erfarenheter de har av livet” (2010:14). 

Då vårt syfte med examensarbetet var att se om det har skett en ändring gällande Läroplanen 

för förskolan, Lpfö 98, rev 2010, från dokumentation till pedagogisk dokumentation i 

pedagogernas arbetssätt i förskolan. Samt att se om vårdnadshavarna/föräldrarna är delaktiga i 

den pedagogiska dokumentationen. Frågeställningarna till detta var: Hur uppfattar 

pedagogerna den pedagogiska dokumentationen och när anser de att dokumentationen blir 

pedagogisk? På vilket sätt görs vårdnadshavarna/föräldrarna delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen? Anser vi att vi genom intervjuer och enkätsvar fått svar på våra 

funderingar. Även nya funderingar har börjat få fart och vi känner att det ska bli roligt och 

intressant att komma ut i arbetslivet och använda oss utav våra kunskaper och erfarenheter. Vi 

anser likt författarna vi har tagit upp i vår litteraturgenomgång att det pedagogisk 

dokumentation är ett arbetssätt. Ett arbetssätt som kan gynna verksamheten om den används 

på rätt sätt eftersom man genom reflektion och diskussion kan utvecklas tillsammans och 

därmed även utveckla verksamheten på bästa sätt. Vi anser även att via denna dokumentation 

kan göra verksamheten synlig inte bara för vårdnadshavare/föräldrar utan även för 

utomstående och därmed även för politiker. Lindgren & Sparrman (2003) talar om detta och 

menar att det kan vara ett sätt för t.ex. politiker att se hur centrala mål från skollag och 

läroplan implementeras ute i verksamheterna. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Det vi lagt märke till är att pedagogerna har goda kunskaper om vad pedagogisk 

dokumentation är och hur de ska gå tillväga med den. En tanke som vi fått under arbetets 

gång är att om vi hade haft längre tid på oss till examensarbetet hade vi velat göra 

observationer ute i verksamheten där vi kunnat studera hur pedagogerna går till väga. Arbetar 

de utifrån arbetssättet de säger eller är det som vi upptäckte under våra VFU perioder. Hur går 
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pedagogerna tillväga rent praktiskt? Här hade man kunnat följa en eller flera pedagoger under 

en längre period för att se detta ur vårt perspektiv som vi har uppfattat litteraturen samt 

forskningen kring pedagogisk dokumentation.  

 

Det som även hade varit intressant att följa är hur barnen tycker och tänker. Vad tycker de om 

att bli observerade och dokumenterade?  Detta är något man kunnat följa över en tid för att få 

en inblick i barnens tankar och funderingar. 
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Bilaga 1 

 

 

Missivbrev till vårdnadshavare/föräldrar samt pedagoger på förskolorna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Shqipe Hodza och Petra Lundström som läser till lärare 

inriktning mot förskola/förskoleklass vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete och syftet med det är att undersöka om det har skett en ändring gällande 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, rev 2010, från dokumentation till pedagogisk 

dokumentation. Ett annat syfte är att se om vårdnadshavarna/föräldrarna är delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen. 

 

Vår avsikt är att göra detta i form av en enkätundersökning till vårdnadshavare/föräldrar samt 

intervju av pedagoger. Vi ber Er därför att vi får ta del av Era erfarenheter och tankar som 

vårdnadshavare/föräldrar samt pedagogernas erfarenheter kring pedagogisk dokumentation. 

 

Genom att vi följer forskningsetiska principer innebär det att våra enkäter och intervjuer 

kommer att behandlas anonymt. Detta innebär att varken vårdnadshavare/föräldrar, pedagoger 

eller förskolor kommer att benämnas vid namn. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas av oss till examensarbetet. När enkäterna och intervjuerna är sammanställda och 

uppsatsen är godkänd kommer materialet att makuleras. 

 

Då svar från vårdnadshavare/föräldrar samt pedagoger är viktiga för vårt examensarbetes 

resultat önskar vi att så många som möjligt vill hjälpa oss med detta. 

 

 

Tacksamma för svar på enkäterna senast den 30 november 2012. 

 

Har Ni frågor kring detta så hör av Er till oss eller vår handledare. 

 

Vänliga Hälsningar 

Shqipe Hodza             Petra Lundström 

Tel. xxxx-xxxxxx       Tel. xxxx-xxxxxx 

 

Handledare 

Per-Eric Nilsson 

Tel. xxxx-xxxxxx 



 
 

Bilaga 2 

Frågor till pedagoger: 

1. Vad har du för utbildning? 

 

 

2. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

 

 

3. Vilken ålder har barnen på din avdelning? 

 

 

4. Hur ser fördelningen barnskötare/förskollärare ut på din avdelning? 

 

 

5. Vad är skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation enligt dig? 

 

 

6. Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation och varför? 

 

 

7. Ser du någon skillnad på verksamheten sedan ni började med pedagogisk 

dokumentation? 

 

 

8. Är vårdnadshavare/föräldrar delaktiga i den pedagogiska dokumentationen? I så fall 

på vilket sätt? 



 
 

Bilaga 3 

Enkätfrågor till vårdnadshavare/föräldrar: 

 

1. Hur görs Du delaktig i den pedagogiska dokumentationen på förskolan? 

 

 

 

 

 

2. Hur insatt är Du i skillnaden på dokumentation och pedagogiskt dokumentation? Ge 

med fördel exempel. 

 

 

 

 

 

3. Tycker Du att den pedagogiska dokumentationen tillför något för Dig? I så fall hur? 

 

 

 

 

 

4. Följer Du den pedagogiska dokumentationen på förskolan? I så fall hur? 

 


