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Sammanfattning 

 
Utifrån de erfarenheter vi fått genom förskollärarutbildningen har det hos oss växt ett intresse 

kring ämnet dokumentation. I dagens förskola är dokumentation en del av den pedagogiska 

verksamheten. I förskolans läroplan finns avsnittet uppföljning, utvärdering och utveckling 

som innefattar arbetet med dokumentation (lpfö98, rev. 2016). Detta examensarbete har ett 

syfte att jämföra hur pedagoger arbetar praktiskt med dokumentation inom Reggio Emilia- 

och Montessoripedagogiken och undersöka om det finns likheter och skillnader mellan dessa 

inriktningar. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att intervjua två förskollärare 

ifrån två Reggio Emilia inspirerade förskolor och två Montessoriförskollärare ifrån två 

Montessoriförskolor om hur de arbetar med dokumentation i deras respektive verksamhet. I 

detta arbete kommer även dokumentation och pedagogisk dokumentation att definieras. I 

bakgrunden och i litteraturöversikten kommer vi gå in specifikt på vad Reggio Emilia- och 

Montessoripedagogiken grundar sig i, vilken barnsyn och arbetssätt de har samt vad 

pedagogen har för roll. I litteraturöversikten och i resultatet framkommer det att Reggio 

Emiliapedagogiken har pedagogisk dokumentation och Montessoripedagogiken har 

observation som specifika dokumentationsmetoder inom respektive inriktning. Resultatet 

visar att samtliga arbetar med pedagogisk dokumentation men att det lades större vikt vid 

det inom Reggio Emilia. Man kan även se skillnader i dokumentationsmetoderna och hur 

det insamlade materialet används. Litteraturöversikten och resultatet ifrån intervjuerna utgör 

en grund för en avslutande diskussion och slutsats. Där kommer vi att diskutera kring det 

som tydligt framkommer som likheter respektive skillnader mellan Reggio Emilia- och 

Montessoripedagogiken i deras arbete med dokumentation. 

 

Nyckelord: Dokumentation, Reggio Emilia, Montessori, Förskola, Pedagog
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1. Inledning 
 

Dokumentation i förskoleverksamheten är något som lyfts fram i läroplanen för förskolan, 

där det framkommer att detta är en viktig del för verksamhetens utveckling och för barns 

lärande och utveckling (1998, rev. 2016). I vår förskollärarutbildning har vi under våra 

samtliga VFU-perioder (verksamhetsförlagdutbildning) fått tagit del av förskolors 

varierande sätt att dokumentera. Vi har även mött på pedagogers olika sätt att förhålla sig 

till dokumentation. Vissa verkar tycka att dokumentation är en extra arbetsbörda medan 

andra ser det som ett tillfälle där vårdnadshavare får ta del av sina barns vardag på förskolan. 

Ämnet dokumentation valdes för att vi blev intresserade av hur pedagoger förhåller sig till 

dokumentation och dess vidare användning för utvecklingen av verksamheten. Vi har valt 

att fokusera på dokumentation inom Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken, då en av 

oss innan utbildningen har arbetat som vikarie på en Reggio Emiliainspireradförskola och 

den andra har under själva utbildningen varit på en Montessoriförskola. Båda har även under 

den teoretiska delen av utbildningen fått tagit del av dessa pedagogiska inriktningar. Våra 

praktiska och teoretiska erfarenheter har ökat vårt intresse för hur respektive pedagogik 

arbetar i praktiken med dokumentation. Denna tanke kom upp efter att en av oss har haft sin 

VFU på en Montessoriförskola och blivit fascinerad av deras specifika sätt att arbeta med 

observation. En dialog kring de erfarenheter som erfors från Montessoripraktiken uppstod 

och en diskussion kring olika pedagogiska inriktningar överlag uppkom. Utifrån denna 

diskussion och andra diskussioner kring dokumentation i allmänhet fick vi en tanke om man 

i deras respektive sätt att dokumentera kan se de grundtankar de olika inriktningarna är 

uppbyggda på. Dokumentation upplever vi som ett väl utforskat område men när det kommer 

till de pedagogiska inriktningarna överlag menar Ann-Christine Vallberg Roth och Annika 

Månsson att det är ett område som inte blivit lika utforskat (2010). Vi skulle därför tycka det 

vore intressant att utforska just Reggio Emilia- och Montessoripedagogik närmare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att jämföra ett antal pedagogers skildringar av sitt arbete med 

dokumentation utifrån Reggio Emiliainspirerade förskolor och Montessoriförskolor. Vi vill 

därmed ta reda på om det finns några likheter och skillnader kring dokumentationen 

inriktningarna emellan. 

 

I vår undersökning kommer dessa tre frågeställningar vara till grund för arbetet: 

 

• Vad har pedagogerna i respektive inriktning för tankar om dokumentation? 

• Vad använder de för dokumentationsmetoder inom respektive inriktning? 

• Hur använder de det dokumenterade materialet i vidare arbete inom de olika 

inriktningarna? 

1.2 Definition av dokumentation och pedagogisk dokumentation 

 

Begreppet dokumentation kan ha flera olika innebörder. När man dokumenterar samlar man 

in data för att sedan ställa samman detta. Dokumentation exemplifieras med anteckningar, 

videofilmer, foto, individuella utvecklingsplaner (IUP), intervjuer, observationer, barns egna 

produkter och ljudupptagningar för att nämna några. Dokumentationen kan även ske digitalt 

(Ann-Christine Vallberg Roth och Annika Månsson, 2010). Dokumentationen i förskolan 

används för att skapa en bild över verksamheten och barnen (Katarina Elfström Pettersson, 

2014). 

 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation måste särskiljas ifrån varandra. Pedagogisk 

dokumentation omfattar dokumentationens innebörder (se ovan) men det blir inte 

pedagogisk dokumentation förrän pedagoger reflekterar över dess innehåll och samtalar 

kring innebörden av dokumentationen. Det krävs ett så kallat reflektionsarbete (Hillevi Lenz 

Taguchi, 2013). Christina Wehnér-Godeé beskriver den pedagogiska dokumentationen 

utifrån att man tillsammans med andra tar till vara på varandras upplevelser (2012). När det 

dokumenterade materialet används som underlag för en vidare utveckling av verksamheten 

går det från att vara dokumentation till pedagogisk dokumentation. Men det krävs också en 

dialog, både mellan pedagogerna, mellan barnen och mellan pedagog och barn. Att reflektera 

över sin egen barnsyn lyfts fram som en nödvändighet då den genomsyrar ens förhållningsätt 
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i de möten som sker med barn och vuxna på förskolan. Vidare kan arbetet med 

dokumentation ge tillfällen till eftertanke och nya ställningstaganden och handlingar. Att 

gemensamt reflektera över dokumentationen kan bidra till att man får syn på de 

uppfattningar man har om rollen som pedagog samt synen på barn och deras lärande (Ann 

Åberg och Hillevi Lenz Taguchi, 2005). Den pedagogiska dokumentationen bearbetar barns 

lärandeprocesser genom att man samlar in dokumentation genom ljud- och 

videoinspelningar, fotografier och anteckningar och gör det synligt för lärare, 

vårdnadshavare och barn (Pat Tarr, 2010). Den pedagogiska dokumentationen beskrivs som 

ett verktyg och ett medel för att synliggöra ens medvetenhet om sitt eget handlande som 

pedagog (Gunilla Essén, Erika Björklund och Leicy Olsborn Björby, 2015). 

1.3 Vad säger förskolans läroplan om dokumentation? 

 

Förskolans läroplan, lpfö98/2016, lyfter fram dokumentation på bland annat följande sätt: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över 

och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, 

erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de 

upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. (1998, rev. 2016, s. 14). 

 

I lpfö98 (1998, rev. 2016, s. 15) skrivs det även riktlinjer specifikt för förskolläraren och 

dennes ansvar över dokumentation. Vi har valt att lyfta fram två riktlinjer som vi anser är 

relevanta för vårt arbete dels då vi som blivande förskollärare har ett specifikt ansvar för 

dokumentationsarbetet och dels för att dessa är relevanta för arbetets frågeställningar. Då 

båda riktlinjerna visar på att man ska arbeta med dokumentation för att utveckla 

verksamheten. 

 

Förskolläraren ansvarar för: 

• ”att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och 

påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas 

och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas” 
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• ”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” 

1.4 Historisk bakgrund 

 

Då arbetet inte bara inriktar sig på dokumentation utan även är kopplat till Reggio Emilia- 

och Montessoripedagogiken krävs det en fördjupning inom dessa inriktningar. Vi har då valt 

i detta arbete att ta reda på mer om grundaren, pedagogikens barnsyn och arbetssätt inom 

respektive inriktning. 

1.4.1 Reggio Emiliapedagogiken 

(Lina Sundgren) 
 

Den italienska pedagogen och psykologen Loris Malaguzzi ses som grundare för Reggio 

Emiliapedagogiken. Malaguzzi var efter andra världskriget en stor inspiratör för de 

kommunala förskolornas uppbyggnad i den italienska staden Reggio Emilia (Ann-Christine 

Vallberg Roth och Annika Månsson 2010). Vidare skildras Malaguzzi som en filosof inom 

Reggio Emiliapedagogiken men även som en man med ett brett perspektiv på pedagogik. 

Malaguzzi var i enhällighet med andra reformpedagoger som exempelvis John Dewey och 

Paulo Freire och såg därmed pedagogiken som en beståndsdel av ett demokratiprojekt. 

Under sin tid som chef för förskoleverksamheten i Reggio Emilia stod Malaguzzi upp för 

barns behörighet och förmåner som fullgoda medborgare. Detta kan ha bidragit till att 

förskolan i Reggio Emilia är en del av ett projekt om demokrati då förskolan sågs som 

grundare för väsentliga kulturella och symboliska värden (Gunilla Dahlberg och Gunnar 

Åsèn, 2011). Även Birgitta Emriksson påvisar en barnsyn hos Malaguzzi där barn ses som 

medverkande medborgare i samhället. Förutom detta lyfter hon också fram temaarbeten som 

ett arbetssätt inom Reggio Emiliapedagogiken där barn på olika sätt får möjlighet att 

tillsammans utmanas och utvecklas. Att lyssna, föra en dokumentation över barns och 

pedagogers anammande av kunskap och reflektera över detta är några av de arbetsuppgifter 

pedagogen har (1994 refererad i Göran Brulin och Birgitta Emriksson, 2005). Förskolan var 

enligt Malaguzzi betydande, inte bara för de anställda, barnen och deras vårdnadshavare, 

utan även för samhället i stort. Han betonade att barnsynen påverkar verksamheten och att 

verksamheten i sig kan komma till att omskapa världen (Anna Barsotti, 2005). 
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1.4.2 Montessoripedagogiken 

(Simone Karlström) 

 
Montessoripedagogikens grundare, Maria Montessori, föddes i Chiaravalle i Italien den 31 

augusti 1870. Hon kom in på medicinska studier vilket på den tiden inte gav tillträde för 

kvinnor och blev 1896 den första kvinnliga läkaren i Italien. Maria Montessori började efter 

sin utbildning forska om barn som hade mentala funktionsnedsättningar. I denna forskning 

fick hon upp ögonen för att barnen inte fick någon stimulans överhuvudtaget. Utifrån deras 

situation menade hon att det behövdes någon form av arbete så att barnen skulle få den 

stimulans de behövde. Hon studerade andra som arbetat med barn med mentala 

funktionsnedsättningar och därefter utvecklade hon deras tidigare material för dessa barn. 

År 1907 fick hon ansvar för ett daghem för barn med normalbegåvning. Där arbetade hon 

med att låta barnen själva få välja vad de ville arbeta med. De fick arbeta så länge de ville 

men inte besvära eller distrahera de andra barnen. Maria Montessori anställde en dotter till 

portvakten som lärare, medan hon själv fokuserade på att observera barnen noggrant. 

Grunden för denna pedagogik vilar på hennes egna forskning och observationer som hon har 

gjort. Men grunden ligger även i utvecklingspsykologin (Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds, 2008). Definition av utvecklingspsykologin kommer att tas upp under 

avsnittet 1.7 Teoretiskt perspektiv. 

 

Maria Montessori uttryckte: “Vi bör hjälpa barnet att göra det självt” (Skjöld Wennerström 

och Bröderman Smeds, 2008, s. 44). Det finns ett till yttrande inom Montessoripedagogiken 

som beskrivs på följande sätt: “All onödig hjälp hindrar barnet i dess utveckling” (ibid., s. 

44). Nina Hedlund beskriver Montessoripedagogiken genom följande ord: “Följ barnet” 

(1995, s. 8). 

1.5 Litteraturöversikt  

 

I litteraturöversikten kommer vi gå in djupare kring Reggio Emilia- och 

Montessoripedagogikens barnsyn, pedagogers förhållningssätt/roll och arbetssätt utifrån 

tidigare litteratur för att ta reda på olikheter och likheter. Till sist kommer dokumentationen 

inom de olika inriktningarna redovisas utifrån tidigare litteratur som är en del av arbetets 

syfte och frågeställningar. 
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1.5.1 Reggio Emiliapedagogikens barnsyn och förhållningssätt 

(Lina Sundgren) 

 

Barnsynen inom Reggio Emilias pedagogik har sin grund i Loris Malaguzzis egna barnsyn. 

Hans barnsyn redogörs genom hans bilder av tre olika typer av barn där barn ett är Det 

sovande och fattiga barnet - en tom container. Barn två är Det vakna men fattiga barnet - 

som styrs utifrån och det tredje barnet som är Det rika barnet - med både kraft och resurser 

i sig självt. Samtliga tre syner på barn finns inom Reggio Emilias pedagogik men Malaguzzi 

lägger vikt vid att se barnet som det rika barnet. Detta ställer dock ett krav om att 

verksamheten tätt samarbetar med vårdnadshavarna. Genom detta ska vårdnadshavare få syn 

på barnens kompetens och att de är en tillgång för verksamheten. Vidare kan även 

Malaguzzis barnsyn om barn som medborgare blivit en bidragande faktor till att det läggs 

vikt vid att lyssna på och möta barnen med respekt, men även till en fastställd syn på 

begreppet kunskap då barns utforskande och kunskapsutveckling utgår ifrån ett 

kommunikativ och aktivt synsätt. Inom Reggio Emiliapedagogiken finns även en syn på att 

barn redan från födseln har en kommunikativ förmåga och kommunikationen ses som en 

central del av lärandet hos barnet (Gunilla Dalhberg och Gunnar Åsèn, 2011).  

 

I Reggio Emiliapedagogiken ses pedagogen som forskare som ger barnen instruktioner men 

även integrerar barnens egna tankar och idéer i arbetet med läroplansmålen. Pedagogerna 

utgår ifrån ett lyssnande och observerande förhållningssätt och dokumenterar barns arbete 

samt utvecklingen i barngruppen. Även miljön, som ses som Den tredje pedagogen, är inom 

Reggio Emilias pedagogik viktig. Miljöns utformning ska delge information samt väcka 

intresse hos barnen och även andra som besöker verksamheten (Gigi Schroeder-Yo, 2008). 

Miljön som en tredje pedagog hör ihop med pedagogens arbetsuppgift om att utforma miljön 

så att den lämpar sig för och lockar barn till utforskande. Att ha en ateljé på förskolorna är 

något som är en del av Reggio Emiliapedagogiken då miljön ska inspirera barns intressen 

och fantasi. Ett utforskande förhållningssätt där man tar till vara på både barns och 

pedagogernas egen nyfikenhet ska prägla det pedagogiska arbetet. Att kunna lyssna och låta 

sig uppmuntras av barnens funderingar samt iaktta barnen i deras utforskande är en del av 

pedagogens ansvar. Man arbetar tillsammans med det medforskande barnet som en 

medforskande pedagog. Det är även vanligt att man inom Reggio Emiliapedagogiken 

använder projekt där man under en längre period arbetar mer djupgående med ett och samma 

tema (Dahlberg och Åsèn, 2011).  
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1.5.2 Dokumentation inom Reggio Emiliapedagogiken 

(Lina Sundgren) 

 

Inom Reggio Emilia lyfts pedagogisk dokumentation fram som en ledande kärna i den 

dagliga verksamheten. Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett arbetssätt där både 

pedagogers och barns utveckling följs upp genom exempelvis kamera, videokamera och 

anteckningar. Detta skapar ett synliggörande av verksamheten för både pedagoger, 

vårdnadshavare och det allmänna samhället. Dokumentationen blir då en bas till samtal kring 

verksamheten där flera röster får chans att komma till tals och därmed blir ett verktyg för 

utvecklingen av verksamheten. Även barnen har en roll inom den pedagogiska 

dokumentationen. Barnen får här tillfälle att reflektera över sitt eget lärande och sin 

utveckling genom att få ta del av det dokumenterade materialet, men också genom de verk 

som de själva har producerat. När verksamheten dokumenteras utifrån barns egna 

funderingar och agerande blir dokumentationen en metod där deras kompetens och 

uppfattningar får komma fram (Dahlberg och Åsèn, 2011). Även Schroeder Yu (2008) visar 

i sin artikel på liknande uppfattning kring dokumentation ur Reggio Emiliapedagogikens 

förhållningsätt. Hon menar att barn, pedagoger och vårdnadshavare är integrerade och lika 

delaktiga i lärandet samt att samtliga parter ger förutsättningar till en dialog utifrån 

dokumentationen. Hon lyfter även fram barnens egna arbeten tillsammans med foton samt 

anteckningar med barns och pedagogers kommentarer som en del av förskolans 

dokumentation. Förutom att skapa ett samarbete mellan barn, pedagog och vårdnadshavare 

uppger författaren att dokumentationen gör lärandet synligt, dvs. att dokumentationen ger 

pedagogen lärdom om vad och även hur barn lär sig. Vidare beskrivs en framgångsrik 

dokumentation som något där barns röster tas i beaktande samt synliggör det lärande som 

sker.   

1.5.3 Montessoripedagogikens barnsyn och förhållningssätt 

(Simone Karlström) 

 

Montessoripedagogikens barnsyn kan beskrivas utifrån Skjöld Wennerströms och 

Bröderman Smeds redogörelse av Maria Montessoris tankar om barns utveckling. Hon ansåg 

att när det kommer till människans utveckling så går barn igenom olika utvecklingsstadier. 

Dessa har betydelse för barns lärande då utvecklingsstadierna ger olika former av lärande 

dvs. barnen tar in extra kunskaper under dessa stadier. Utifrån Maria Montessoris egna 

tankar och teorier kring barns utveckling och lärande delade hon in dessa i fyra 
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utvecklingsstadier; 0-6 år, 6-12 år, 12-18 år och 18-24 år. Vid varje stadie möts man av en 

ny individ och barnen utvecklas mellan stadierna. Det är en förutsättning att ha med det som 

skett i det förgående stadiet när man går över till det nästa stadie, dvs. de erfarenheter som 

barnet tidigare har, byggs bara på av de nya som de skaffar. Maria Montessori syftade på 

barn i utvecklingsstadiet 0-6 när hon pratade om förskolebarnet (2008). 

 

Utifrån människans utveckling, den psykiska, handlar en del av denna utveckling om att bli 

mer självständig. Barn föds med ett beroende av andra men ju äldre barnet blir desto mer 

bildar de en strävan till självständighet. Maria Montessori lade stor vikt vid barns egna 

tankeförmågor och färdigheter. Hon observerade att barn hade intresse för att lära sig mer 

om omgivningen, sig själva och att få utforska. Därför är miljön utformad utefter deras frihet 

att välja, utifrån miljöns olika valmöjligheter och att få utforska själva, men med något 

begränsad frihet (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 2008). 

 

En Montessorilärare ska både vara stimulerande och visa intresse men ska samtidigt vara i 

bakgrunden (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 2008). Maria Montessori 

uttryckte att läraren behöver känna till vad barnen behöver materialmässigt utifrån deras 

intresse och utveckling. Montessoriläraren behöver vara flexibel, förbereda och anpassa 

materialet utifrån barns behov (Keith Whitescarver och Jacqueline Cossentino, 2007). 

Hedlund lyfter även fram lärarens roll där pedagogen ska observera, ge barnet hjälp att finna 

sin koncentration, sitt kreativitetsflöde och sin inre ro samt att kunna planera aktiviteter 

utefter barns behov (1995). 

1.5.4 Dokumentation inom Montessoripedagogiken 

(Simone Karlström) 
 

Utifrån den tidigare litteraturen kring Montessoripedagogiken och dess dokumentation dök 

observation upp som en viktig del i inriktningen och i deras arbetssätt. I artikeln 

”Manipulating happiness: Maria Montessori” beskrivs Maria Montessoris filosofi och hur 

hon såg på barn och lärande. Genom observationen som Maria Montessori utförde fick hon 

förståelse för att barn hade begär att lära sig och att få stimulans för sitt lärande (Robert 

Biswas-Diener, 2011). Det som hon fick med sig genom sina observationer blev, enligt 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, en del av Montessoripedagogiken och dess 

grund (2008). Det var enligt Maria Montessori en nödvändighet att observera barn för att 

skapa förståelse för dem. I början förvarade hon sina observationer i journaler i vilka hon 
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detaljerat skrev ned det hon observerade hos barnen. Hon använde sig även av tabeller 

(Elizabeth G Hainstock, 1999). Enligt Lena Hanson observerade Montessori barn när de var 

i miljöer anpassade efter deras förutsättningar och behov. Hon använde sig av observation 

för att ta reda på hur barns kognitiva förmåga utvecklades och förändrades utifrån åldern och 

vad grunden till deras kognitiva förmåga bestod av. Hon observerade barn även då de bara 

var några timmar gamla (1997).  

 

Observation presenteras i artikeln ”Fine Designs” from Italy: Montessori Education and the 

Reggio Approach” som Montessoripedagogikens främsta informationskälla för pedagoger 

när det handlar om barns lärande. Men det lyfts även fram att olika former av redogörelser 

för hur observationen redovisas och bevaras, t.ex. portfolion som används för att kunna följa 

barns lärande och utveckling i förhållande till läroplanen (Carolyn P. Edwards, 2003).  

 

Observation är en iakttagelse som görs under dagen och man observerar barn i dess fria 

aktivitet. Detta gör läraren för att få en förståelse över var barnet är i sin utvecklingsfas och 

därmed ge rätt stimulans i form av material för den fortsatta utvecklingen. Observation görs 

inte bara utifrån barns utveckling utan även för lärarens egna utveckling i sin roll där 

pedagogerna får observera varandra i arbetet. Utifrån detta håller sig lärarna mer i 

bakgrunden när de är i barngruppen för att observera barnen. Det kräver att 

Montessoriläraren har goda kunskapar om och förståelse för att vara en observatör (Skjöld 

Wennerström och Bröderman Smeds, 2008). Hanson lyfter fram att man lär sig observera 

genom träning och erfarenhet samt att det läraren har observerat ska kunna tolkas på rätt sätt 

(1997). I artikeln ”Lessons from the Periphery: The Role of Dispositions in Montessori 

Teacher Training” lyfts det fram att barns handlingar inte ska observeras så att barnet själv 

uppmärksammar att han eller hon blir observerad. Beroende på barns handlingar och 

agerande kan observationen förändras (Whitescarver och Cossentino, 2007). 

1.5.5 Jämförelse mellan Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken 

(Simone Karlström) 

 
I artikeln “Individual development plans from a critical didactic perspective: Focusing on 

Montessori- and Reggio Emilia-profiledpreschools in Sweden” jämförs dokumentation 

mellan Reggio Emilia- Montessoripedagogiken men artikeln lägger fokus på individuella 

utvecklingsplaner (IUP) utifrån inriktningarnas arbets- och synsätt. Här jämförs sedan hur 
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de olika inriktningars IUP ser ut i förhållande till varandra och till deras egna barnsyn och 

arbetssätt. Resultatet av denna artikel visar att dokumentationen, dvs. IUP, skiljer sig ifrån 

varandra genom att inriktningarnas arbets- och barnsyn konstruerar IUP:ns upplägg och 

innehåll. I de förskolor med Montessoriinriktning kan man i deras IUP hitta kategorier i form 

av skolämnen, Montessoritermer och om barns utveckling. På de Reggio Emiliainspirerade 

förskolorna beskrivs det i deras IUP mer omfattande om förskolan och dess verksamhet, och 

om barnet samt att vårdnadshavare får ta del av denna. Artikeln tar även upp barns inflytande 

och vad barnen själva vill lära sig samt vad de själva tycker om saker och ting (Ann-Christine 

Vallberg Roth & Annika Månsson, 2011).  

 

Artikeln ”Fine Designs” from Italy: Montessori Education and the Reggio Emilia Approach” 

behandlar Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken. Där beskrivs dessa inriktningar 

kortfattat, från barnsynen, arbetssättet till lärarens roll. I artikeln beskrivs det kortfattat även 

utifrån lärarens roll hur dessa två inriktningar arbetar med dokumentation. Inom Reggio 

Emiliapedagogiken handlar dokumentation om att samla in information kring 

lärandeprocessen och bevara denna för att sedan visa upp vad barnen i barngruppen har lärt 

sig för vårdnadshavare, barn och personal. Det kan visas upp genom en display, fotoslider 

mm. Inom Montessoripedagogiken tas istället observation upp, som den huvudsakliga 

metoden pedagogerna använder för att få information kring barns lärande och utveckling 

(Carolyn P. Edwards, 2003). 

1.6 Sammanfattning 

 

Utifrån den tidigare litteraturen har det framkommit skillnader i barnsyn och arbetssätt inom 

de båda inriktningarna. Reggio Emiliapedagogiken kan tolkas utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv dels då en aktiv kommunikation utgör en grund för barns lärande men även då 

pedagog och barn tillsammans utforskar det barnen är intresserade av. Pedagogisk 

dokumentation är det som lyfts fram som en grundkärna inom Reggio Emiliapedagogiken. 

Det handlar om ett reflektionsarbete pedagoger emellan och mellan pedagoger och barn. 

Men det läggs även en vikt vid samarbetet mellan förskolan och vårdnadshavarna. 

Förskolans verksamhet ses också som betydande för samhället i stort och inte bara för de 

som befinner sig där. 
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Forskningen om Montessoripedagogiken påvisar en barnsyn ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. Barns utveckling går enligt Maria Montessori utifrån olika utvecklingsstadier. 

Man följer barnet utifrån vad de vill göra vid det specifika tillfället. Barn ses som 

självständiga individer och Montessoripedagogerna har en mer tillbakadragen roll och agerar 

som observatörer. Observation är en dokumentationsmetod som har visats sig vara en central 

del av Montessoripedagogiken. Denna metod används för att få en ökad kunskap om barn 

och ger pedagogerna en inblick över barns behov. 

1.7 Teoretiskt perspektiv 

 

Vår undersökning kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att lärandet sker i samverkan med andra människor. Det kunnande som 

finns på institutioner konstrueras i de samspel som uppstår i de olika kulturella 

sammanhangen (Evaldsson, m.fl. 2001, refererad i Pia Williams, 2006). Vygotskij ansåg att 

barns sociala interaktion med andra vuxna och barn bidrog till dess utveckling. Att barn 

utgör en del av ett socialt och kulturellt sammanhang är därmed något han lade vikt vid, men 

också att den kulturella situationen där barnet befinner sig i är avgörande för dess utveckling. 

Språket ses som ett viktigt verktyg i det här sammanhanget och i det kommunikativa och 

sociala samspelet (Philip Hwang och Björn Nilsson, 2011).  

 

Vi ser förskolan som en plats där lärande bl.a. sker igenom samspel och interaktion. Vi 

kopplar detta perspektiv till dokumentation då vi ska dokumentera detta lärande och det som 

sker på förskolan med hjälp av metoder som t.ex. fotografering, film, anteckningar osv. I 

den pedagogiska dokumentationen sker ett samspel på många olika plan, t.ex. bland 

pedagoger men också mellan pedagoger och barn när de reflekterar kring dokumentationen.  

 

Vi är medvetna om att Montessoripedagogiken utgår ifrån ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv då pedagogikens grund vilar på utvecklingspsykologin, vilket vi nämnt i avsnittet 

1.4 Historisk bakgrund. I utvecklingspsykologin beskrivs det att utveckling sker antingen 

gradvis, dvs. utvecklingen går successivt framåt eller språngvis, att utvecklingen formas i 

stadier. Här ser man utvecklingen som en trappa, där man tar steg för steg. En forskare som 

nämns inom utvecklingspsykologi är Jean Piaget, som också såg barns utveckling i form av 

stadier och att utvecklingen sker stegvis (Hwang och Nilsson, 2011). Utifrån detta går det 

även att se Maria Montessoris tankar i form av en språngvis utveckling. Även om både Maria 
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Montessori och Jean Piaget såg utvecklingen som språngvis så ser innehållet i stadierna olika 

ut då de influerats av deras egna tankar. En till förklaring av utvecklingspsykologin är att 

den vill skapa en ökad kunskap och förståelse för människans utveckling och de 

förutsättningar som krävs (Brite Wedel-Brandt, 2008). Detta kan vi koppla till Skjöld 

Wennerströms och Bröderman Smeds förklaring av Montessoripedagogiken, alltså att 

observationen används för att ge läraren en insikt om vart barnet ligger utvecklingsmässigt 

för att därefter kunna stödja det vidare. Fortsättningsvis visas Maria Montessoris tankar kring 

barns utveckling i form av olika utvecklingsstadier (2008).  

 

Reggio Emiliapedagoiken kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv då Brulin och 

Emriksson beskriver att Reggio Emiliapedagogiken ser dokumentationen som en 

kommunikations- och läroprocess. Dessa processer skapar förutsättningar för reflektion, 

dialog och systematisk reflektion. Inriktningen vill också inspirera till samarbete, kreativitet 

och utforskande (2005). En samverkan och ett utforskande i temaarbeten nämns som ett 

exempel (Emriksson 1994, refererad i Brulin och Emriksson, 2005). Då vi ser 

dokumentationen ur det sociokulturella perspektivet så utgår arbetet i sin helhet utifrån just 

detta perspektiv. 

 

Då vi här har presenterat två olika teoretiska perspektiv har vi även tankar kring perspektiv 

på barn utifrån inriktningarnas barnsyn. Ett synsätt är barnperspektivet som definieras som 

de vuxnas förståelse och uppfattningar av barns handlingar och tankar om sin egen omvärld. 

De vuxna vill med detta nå ett barns perspektiv. Ett barns perspektiv handlar om att utgå 

ifrån barns egna erfarenheter, tankar och förståelse av den egna omvärlden (Ingrid Pramling 

Samuelsson, Dion Sommer och Karsten Hundeide, 2011).  
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2. Metod 

För att ta reda på hur pedagogerna i de utvalda Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

respektive Montessoriförskolorna förhåller sig till dokumentation, vilka metoder de 

använder samt hur de använder dokumentationen efteråt hade vi först en tanke om att 

använda enkät som metod för insamling av data. Dock valdes enkät bort och istället 

bestämde vi oss för att genomföra intervjuer. Beslutet av att ta bort enkäter ligger till grund 

i Judith Bells och Stephen Waters tankar om att det kan vara problematiskt att utforma en 

enkät då det krävs en förberedelse och ett ordentligt förarbete med just denna metod. Vidare 

skriver författarna en fördel med intervju då man i denna metod kan få ännu djupare och 

utvecklade svar genom att man kan ställa följdfrågor. De beskriver också att den som 

intervjuar får mer information både verbalt och genom respondentens kroppsspråk och detta 

kan man inte få genom enkätens skriftliga svar (2016). Vi ansåg därmed att fördelarna med 

intervjuerna övervägde vid valet av metod. Intervjuer passade även bäst för den tid vi hade 

i anspråk då vi kände av en tidsbrist under arbetet. Denna metod valdes också utifrån att det 

ger oss en större möjlighet till att få ut så mycket som möjligt av intervjun då vi har valt att 

endast intervjua fyra stycken.  

 

För att få med så mycket som möjligt av materialet till arbetet har vi valt att spela in 

intervjuerna med ljudinspelning via mobiler. Bell och Waters menar att ljudinspelning är ett 

bra sätt att använda om man vill ha och använda specifika citat, kommentarer eller något 

annat man har intresserat sig för under intervjun. Dock menar författarna att de som blir 

intervjuade inte alltid vill bli inspelade, vilket gör att man som intervjuare måste vara beredd 

på detta (2016). Detta har vi haft i åtanke och därmed kommer ljudinspelning enbart att ske 

om de deltagande ger samtycke till detta vid intervjutillfället. Bell och Waters menar att de 

som blir inspelade har en rätt till att få information kring vad det insamlade data ska användas 

till och vart den kommer att ta vägen efter att man är klar (ibid.). Vi kommer att informera 

deltagarna om intervjun och arbetet innan själva intervjutillfället. Detta kommer att ske via 

telefon och även via mejl där intervjufrågorna kommer att skickas. I mejlet kommer även 

kontaktuppgifter till oss finnas för eventuella frågor och ärenden gällande arbetet. 



 

15 

 

2.1 Genomförande och urval 

 

Inför våra intervjuer sökte vi först via internet upp Reggio Emiliainspirerade förskolor och 

Montessoriförskolor. På grund av avstånd och tid valde vi två förskolor från vardera 

inriktning. Därefter tog vi kontakt med två Montessoriförskollärare ifrån två 

Montessoriförskolor och två förskollärare ifrån två Reggio Emiliainspirerade förskolor. Vi 

är medvetna om att bredare empiri är att föredra. Men som tidigare nämnts blev faktorer som 

tid och avstånd avgörande för antalet intervjuer. Vi valde i den mån det gick att få intervjua 

just förskollärare av två anledningar. Först och främst valde vi detta för att vi själva kommer 

vara utbildade och legitimerade förskollärare när vi är färdiga med våra studier. Men också 

för att ett specifikt ansvar kring dokumentation för förskolläraren lyfts fram i förskolans 

läroplan även om alla i arbetslaget ska delta i dokumentationsarbetet. När vi tog första 

kontakten via telefon presenterade vi oss och vårt arbete samt frågade om de ville ställa upp 

på en intervju som skulle ske enskilt en och en. Samtliga pedagoger tackade ja och vi bokade 

tid samt informerade att vi skulle maila ett informationsblad (se bilaga 1) och intervjufrågor 

(se bilaga 2) till de som skulle intervjuas. Vi skrev därefter ihop ett informationsblad med 

mer djupgående information kring syftet med arbetet och även en önskan om att få spela in 

intervjun. Därefter diskuterade vi och skrev ned vilka frågor vi ville ställa under intervjun.  

 

Varje intervju började med att vi presenterade oss själva och våra roller i intervjuerna. Vi 

hade i förväg bestämt att skulle leda intervjun medan den andra fick sitta med och lyssna, 

skriva stödanteckningar samt komma med stödfrågor vid behov. På plats fick vi ett muntligt 

medgivande om ljudinspelning av intervjun samt att vi försäkrade dem att all inspelad data 

skulle raderas efter att arbetet blev färdigt och godkänt. Intervjuerna varade mellan 17-60 

min. 

2.2 Reliabilitet och validitet 

 

En noga eftertanke och ett kritiskt granskande krävs vid val av metod när man ska samla in 

information. Inom detta finns begreppet reliabilitet som handlar om resultatets pålitlighet då 

metoden ska ge samma resultat när man gör samma undersökning under flertalet tillfällen. 

Validitet handlar om arbetets giltighet, att metoden ger svar på det man vill ha svar på. Dock 

är validitet mer komplext än så (Bell och Waters, 2016).  
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Beroende på hur man ser det har vårt arbete en låg respektive hög reliabilitet. Med låg menar 

vi att dialogen under intervjun kan gå åt olika håll beroende på den som intervjuar. Även om 

någon annan intervjuar med våra frågor så ställs inte samma spontana följdfrågor. Vi menar 

med hög reliabilitet att om någon annan intervjuar samma personer så kommer man få 

likande svar på huvudfrågorna då det fortfarande är pedagogernas tankar och pedagogikens 

synsätt som genomsyrar svaren. Validitet kan ses som låg då antalet respondenter inte kan 

ses som en genomgripande helhet för alla Reggio Emiliainspirerade förskolor och 

Montessoriförskolor men även för de båda inriktningarna överlag. En bredare empiri hade 

även givit en annan tonvikt i resultatet. 

2.3 Etiska överväganden 

 

När vi valde intervju som metod hade vi redan tankar kring de etiska aspekterna som 

medföljer i ett forskningsarbete. Dessa tankar och funderingar har funnits i åtanke och 

diskuterats kring under arbetets gång. Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) finns det fyra krav man ska ha i beaktande när det gäller forskningsarbete. Dessa fyra 

krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa olika aspekter har på olika sätt beaktats dels via telefon men till största del i vårt 

informationsblad (se bilaga 1). Deltagarna har givit muntligt samtycke till ett deltagande i 

intervjun. De har även i vårt informationsblad (se bilaga 1) fått ta del av intentionen med 

vårt arbete samt information kring utformningen av intervjun. Samtliga deltagare har fått 

våra kontaktuppgifter om det skulle uppstå några tankar eller funderingar kring arbetet eller 

intervjun. Det har betonats både muntligt och skriftligt att ljudinspelningarna och 

anteckningarna kommer att raderas efter att arbetet är färdigt och godkänt. Vi har även 

försäkrat att inga namn på förskola, barn, personal eller ort/stad kommer att nämnas i arbetet 

för att ge en så hög konfidentialitet som möjligt. Vi har valt att maila ett informationsblad 

och intervjufrågorna till deltagarna veckan innan intervjuerna skulle äga rum. Detta då vi är 

av samma åsikt som Bell och Waters (2016) som lyfter fram att utförlig information kring 

ens forskningsarbete ska delges till deltagaren skriftligt i god tid före intervjun. De menar 

att deltagarna då får en möjlighet att sätta sig in i vad arbetet handlar om samt en chans att 

dra sig ur om man inte längre vill delta. 
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2.4 Arbetsfördelning 

 

Under arbetets gång har vi arbetat både tillsammans och individuellt. Lina har ansvarat över 

de texter som berör Reggio Emiliapedagogiken, delar av bakgrunden, huvudansvaret för 

kontakten och själva intervjuerna med pedagogerna ifrån Reggio Emiliainspirerade 

förskolorna samt en del av stycket om pedagogisk dokumentation. Simone har arbetat med 

texterna som behandlar Montessoripedagogiken, delar av metoden, huvudansvaret för 

kontakten och själva Montessoriintervjuerna, pedagogisk dokumentation och dokumentation 

i bakgrunden. Resterande text har skrivits tillsammans. Detta har förtydligats genom att vi 

har skrivit våra namn under de rubriker som vi har skrivit var för sig. De som inte har namn 

under har skrivits tillsammans. 
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3. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Först kommer pedagogernas 

egna tankar kring dokumentation och vad de ser som är specifikt för dokumentation inom 

deras inriktning. Sedan presenteras deras dokumentationsmetoder och hur de efteråt 

använder de dokumenterade materialet i det dagliga arbetet. 

3.1 Pedagogers förhållningssätt till dokumentation inom Reggio 

Emiliapedagogiken 

(Lina Sundgren) 

 

I intervjuerna med pedagogerna ifrån två olika Reggio Emiliainspirerade förskolor 

presenterades två olika perspektiv kring begreppet dokumentation. Den ena förskolläraren 

menar att dokumentation är ett sätt att visa upp, se vad som sker, hur man jobbar och hur 

verksamheten i helhet utvecklas men även att man dokumenterar för olika målgrupper. De 

fyra målgrupperna som framkom att man dokumenterar för är pedagogerna, barnen, 

vårdnadshavare och för samhället. På frågan om denne ser något specifikt för 

dokumentationen inom just Reggio Emilia framkommer det en uppfattning om att 

utformningen på dokumentationen är av betydelse. Med orden "Men det jag tänker som nog 

kanske skiljer oss åt är att vi tycker att det ska va estetiskt snyggt ... Att det är inte bara en 

massa text utan det är barnens alster också och det är barnens avtryck." påvisas även barnens 

delaktighet i dokumentationen. Den andra förskolläraren lyfter fram dokumentation som ett 

användbart verktyg som kan användas i arbetet på förskolan. Att dokumentationen bevarar 

samt fungerar som minnesbilder av olika situationer för både pedagoger och barnen ges som 

exempel. Men det exemplifieras även genom dess användbarhet i projektarbeten. Detta då 

man genom dokumentationen kan finna den röda tråden och knyta ihop projekten 

tillsammans med barnen och i de reflektionsgrupper som finns på förskolan. Det 

framkommer även en uppfattning om att pedagogisk dokumentation är en viktig del inom 

Reggio Emilia. Vidare beskrivs pedagogisk dokumentation som ett reflektionsarbete kring 

dokumentationen tillsammans med både barnen och arbetskollegor i olika kollegiala forum.  

 

I båda intervjuerna framkommer det att barnen uppmuntras att prata kring sina egna alster 

och bilder som utgör en del av dokumentationen. Detta sker bland annat i samlingar där 
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bilder används för att reflektera över vad de gjort tidigare men barnen kan även använda 

dessa för att berätta och visa för vårdnadshavare vad de har gjort under dagen.  

 

När det kommer till nackdelar i dokumentationsarbetet påvisar båda förskollärarna att den 

digitala tekniken som används i insamlandet av dokumentationen kräver en viss kunskap. 

Den ena pedagogen nämner en tanke om att bilder kanske hamnar fel och den andra tar upp 

att det finns en sekretessfråga när det kommer till bilder. Båda pedagogerna är medvetna om 

att det krävs eftertanke när det kommer till fotografering av barn i förskolan. I den ena 

intervjun benämns även arbetet med dokumentationen som något kul men också 

tidskrävande.  

3.2 Dokumentationsmetoder och dess användning i verksamheten inom 

Reggio Emiliapedagogiken 

(Lina Sundgren) 

 

Det framgår i intervjuerna att båda Reggio Emiliainspirerade förskolorna samlar in sin 

dokumentation i form av bilder, filmer och anteckningar. Utav dessa tre framkommer bilder 

som den dominerande insamlingsformen. Förskollärarna använder sig av de iPads de har 

tillgång till genom förskolan men också till viss del mobiler. Det dokumenterade materialet 

sätts upp på de olika dokumentationsväggar som finns i verksamheten. En av de väggar som 

nämns av bägge pedagogerna är läroplansväggen. Där sätts det upp dokumentation som 

berör de prioriterade mål som förskolorna arbetar extra med just då. Detta synliggör för 

vårdnadshavare vilka mål från läroplanen som verksamheten strävar mot för tillfället. Då 

båda förskolorna arbetar projektinriktat finns det även en projektvägg. Där sätts all 

dokumentation från de olika projektarbetena upp. Den ena pedagogen berättar att de tänker 

på om barnen tittar på bilderna som sätts upp på väggen och försöker fånga upp detta. Att 

man då kan ta ner bilden och prata med barnen om vad de tänkte på när de tittade på den och 

lyfta detta vidare. Det kan då komma fram att barnet tänkte på färgerna och inte alls på det 

som var grundtanken med dokumentationen från början, utan att det då kanske är färger som 

är intressant just nu. I den andra intervjun berättar förskolläraren att de brukar återkoppla till 

det tidigare projektet med barnen och låter dem reflektera kring vad de har för tankar kring 

projektet. Utifrån detta går man vidare och gör tankekartor där barnens förslag och tankar 

kring vad de vill veta mer om antecknas. Barnen får sedan rösta fram ett ämne som de vill 

fördjupa sig i och majoriteten avgör vad nästa projektarbete ska handla om.       
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Förutom att visa upp dokumentationen på väggarna dokumenteras det även i barnens 

individuella pärmar som finns inom båda verksamheterna. En av förskollärarna visar upp en 

pärm där de har dokumenterat barnets vistelse på förskolan från det att barnets skolats in. 

Pärmen innefattar ett beskrivande syfte med varför de dokumenterar i pärmar samt hur de 

har arbetat med läroplanen och hur det arbetet lever vidare. Den intervjuade berättar vidare 

att barnen tycker att det är kul att titta i sina egna pärmar och att de då får syn på sin egen 

utveckling. Som exempel på detta visas ett handavtryck i en pärm av ett barn som vid det 

tillfället var ett och halvt år gammalt och att detta avtryck kan användas till att jämföra vid 

ett senare tillfälle när barnet blivit äldre. Genom att lägga sin hand på avtrycket får barnet 

syn på hur mycket det har vuxit. På båda förskolorna får barnen med sig pärmarna hem när 

de slutat. 

 

Som framkommit tidigare i resultatet har barnen en delaktighet i dokumentationen. På just 

dessa två Reggio Emiliainspirerade förskolor har det visat sig genom att barnen i olika 

situationer ges utrymme till att reflektera kring projektarbeten, bilder osv. Men barnens egna 

alster får även utrymme i verksamheten. Dessa två förskolor har ett nära samarbete och 

brukar tillsammans en gång om året ha en utställning där barnens olika verk ställs ut. Detta 

för att synliggöra vad de arbetat med på förskolorna. En av förskollärarna menar att detta 

även blir ett litet avslut på projektarbetet de jobbat med. Den andra pedagogen ser detta som 

ett sätt att komma ut i samhället och visa att förskolan är en viktig verksamhet. 

 

På de båda Reggio Emiliainspirerade förskolorna sker ett kontinuerligt reflektionsarbete då 

de ses i olika reflektionsgrupper och reflekterar kring dokumentationen. Även här 

uppenbaras ett samarbete förskolorna emellan då de brukar besöka varandra. I den ena 

intervjun berättar förskolläraren att det tar tid att få reda på vad barnen är intresserade av och 

att mötena med reflektionsgrupperna då kan fungera som ett stöd i detta. Dokumentationen 

används som ett verktyg i mötena och man kan gå tillbaka och hitta den röda tråden samt få 

syn på vad barnen är intresserade av. I den andra intervjun framkommer det en samverkan 

avdelningarna emellan där de ger inputs på varandras projektarbeten. Vidare berättar den 

intervjuade att reflektionsmötena fungerar som ett stöd om man känner att man kört fast då 

kollegorna kan se något man själv inte sett. Genom att tillsammans med andra reflektera 

kring dokumenterat material och få idéer kan man sedan fundera på hur man ska arbeta 

vidare.  
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En av förskollärarna lyfter fram att dokumentationen underlättar när de kommer till det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar enligt den intervjuade om att förbättra 

verksamheten och att visa upp hur man arbetar. Det blir enkelt att göra sammanställningarna 

då de dokumenterar mycket och därmed har en stor mängd material att utgå ifrån. 

3.3 Pedagogers förhållningssätt till dokumentation inom 

Montessoripedagogiken 

(Simone Karlström) 

 

Utifrån de intervjuer som genomfördes med två Montessoriförskollärare berättar den ena 

pedagogen att dokumentationen alltid har varit en stor del av Montessoripedagogiken. Detta 

har gjort att de blivit vana med att arbeta med dokumentation när det blev en större del i 

verksamheten. Dokumentationen har blivit allt mer och kan omfatta många saker. Den andra 

pedagogen säger att dokumentationen har blivit en tradition i verksamheten. Båda 

förskollärarna tar upp observation som en del av Montessoripedagogiken. En av 

pedagogerna beskriver en form av observation som den intervjuade fick göra under 

utbildningen. Den andra intervjuade säger att observationen är en del av deras arbete och att 

under Montessoriutbildningen får man ta del av olika sätt att observera. 

 

Det lyftes fram att båda pedagogerna har en inställning till att tiden för dokumentationen är 

krävande. Då den ena Montessoriförskolläraren är för nuvarande den enda i arbetslaget med 

fullbordad Montessoriförskollärarutbildning, har ansvaret för den dokumentation som 

Montessoripedagogiken använder gjort att det blir mer dokumentationsarbete för personen 

ifråga. Till sist nämnde pedagogen ”Det tar tid tycker vi. Det gör all dokumentation men det 

kanske är väl investerad tid”. Den andra pedagogen har lärt sig att dokumentera på ett visst 

sätt inom Montessori men ser en problematik med att hinna med det pappersarbete som 

dokumentationen medför. Den intervjuade menar vidare att man ska komma ihåg att 

läroplanen tydligt framhäver att barnens kunskaper inte ska bli bedömda, utan man ska 

bedöma verksamheten. På grund av de få timmarna som ges till dokumentation hinner man 

inte med att dokumentera lika noggrant som tidigare. 

 

Ena förskolläraren beskriver att dokumentationen för personen ifråga är många gånger 

väldigt rolig och att den bidrar till att man känner sig kompetent. När man känner sig nöjd 

med det arbete man gjort så kan man formulera till andra hur man arbetar, att så här arbetar 
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vi. Hos den andra pedagogen framkom det att det är kul när man tillsammans med barnen 

som ska sluta går igenom dokumentationen t.ex. gamla bilder osv. att tillsammans få sitta 

och skratta, det är ”jätteroligt”. 

3.4 Dokumentationsmetoder och dess användning i verksamheten inom 

Montessoripedagogiken 

(Simone Karlström) 
 

I intervjuerna med de två Montessoriförskollärarna framkom det att båda använder 

dokumentationsmetoder i form av fotografering, observationer, film (mer hos den ena än hos 

den andra), arbetsplaner och pedagogisk dokumentation. Den ena samlar materialet i pärmar 

och även dator för bilder, men den andra berättar om sitt digitala dokumentationssystem, där 

de förvarar all dokumentation och styrdokument, som de sedan kan koppla till när de skriver 

inlägg och reflekterar över dessa. En fördel med detta digitala verktyg är att den sparar tid 

och nackdelen är när tekniken inte vill fungera. Den ena pedagogen berättade att alla 

Montessoriförskolor har arbetsplaner, men de kan ha olika utformningar och fortsätter med 

att berätta om arbetsplanernas innehåll. Arbetsplanerna utformas av 

Montessoripedagogikens arbetssätt och material samt har Montessoritermer för de olika 

ämnesområden, t.ex. praktiskt vardagsliv, mm. Dessa visas inte för vårdnadshavare, då detta 

är ett material enbart för pedagogerna och barnen får inte se när dessa fylls i då man inte vill 

att barnen ska jämföra sig med varandra. Detta är ett sätt enligt pedagogen att få ta till vara 

på vad barnen är intresserade av och därmed kunna utgå ifrån detta. Den andra intervjuade 

pratar om att denna form av dokumentationsmetod har använts förut, men tiden är en 

återkommande problematik. Istället beskriver pedagogen att innehållet i arbetsplanerna 

ligger som en naturlig del i arbetssättet. Den ena Montessoriförskolläraren beskriver att en 

positiv aspekt med en arbetsplan är att pedagogen då kan se i den vad barnet är och inte är 

intresserad av. Här kan man då skapa nya aktiviteter för att låta barnen pröva på något nytt. 

Båda tar upp att tidsaspekten är en stor nackdel med denna metod.  

 

Fotografering används av båda pedagogerna. Den ena beskriver att när pedagogen började 

arbeta fotograferades det väldigt mycket. Fotografierna används sedan till 

dokumentationspärmar, där de skriver in läroplanscitat. När barnen slutar får de en cd-skiva 

med ett antal bilder från sin tid på förskolan. Idag är barnen mer vana vid kameran än vad 

de var förr. När kameran togs upp blev det en stor sak berättar pedagogen. När pedagogerna 
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fotograferar görs detta lite diskret, då man många gånger inom Montessoripedagogiken inte 

vill avbryta barnen. Om det blir ett störningsmoment tas kameran bort. Pedagogen berättar 

då utifrån detta en nackdel med fotografering. De använder sig inte så mycket av att filma. 

Sedan kan de tillsammans med barnen sitta och prata om bilderna när de själva vill det. Den 

andra intervjuade berättar att de använder foton för att visa vad som hänt och lägger ut det 

via deras digitala dokumentationssystem. De använder sig även utav film. Pedagogen 

beskriver att en positiv aspekt med foto och film är att man kan fånga ögonblick. iPad och 

iPhone är fantastiska system för att fånga dessa ögonblick.  

 

Observation är en metod som beskrivs utifrån en av pedagogerna och är en del av deras 

arbete samt att på utbildningen fick man lära sig flera olika sätt att observera. Några exempel 

är att man kan välja att observera det sociala samspelet hos ett valt barn under en dag, eller 

att titta på ett material för att se hur mycket det används. Genom observation kan man se 

olika saker och att efteråt måste de följa upp observationerna. Den andra 

Montessoriförskolläraren berättar om observationsscheman. Observationen har varit med 

ifrån början och är en specifik metod för att observera vad barnen är intresserade av och 

vilka behov de har. Den här pedagogen menar att det positiva med metoderna överväger 

nackdelarna, för att vinsterna är så stora när man väl har dokumenterat. 

 

Båda pedagogerna nämner att de arbetar med pedagogisk dokumentation. Den ena förklarar 

att de alltid tänkt pedagogisk dokumentation. Genom bilderna kan barnen få prata och 

diskutera händelser. Den andra nämner att de arbetar med pedagogisk dokumentation och 

att de även låter barnen få titta på bilderna som tagits vid olika tillfällen. Pedagogerna har en 

egen reflektionsdel i sitt dokumentationssystem där de reflekterar över de läroplanens olika 

mål som de kan koppla till i deras inlägg och därmed reflektera över dessa saker utifrån mål 

och syfte. 

 

Hur dokumentationen används efteråt för att vårdnadshavare och barn ska kunna få tillgång 

till det insamlade materialet har kommit fram hos båda pedagogerna på olika sätt. Barnen 

får ta del av dokumentationen genom att se och prata om bilderna som tas på de båda 

förskolorna. Vårdnadshavare får information om deras barn utifrån dokumentationen på 

olika sätt hos förskolorna samt verksamhetens arbete med läroplanen och andra 

styrdokument. Hos pedagogen med det digitala dokumentationssystemet har vårdnadshavare 

tillgång till systemet och därigenom får de ta del av den information som läggs ut om deras 
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barn samt om verksamhetens olika styrdokumentsarbete. När pedagogerna lägger ut 

någonting plingar det till i vårdnadshavarnas mobiler, så kan de sedan gå in och se detta. 

Hos den andra får vårdnadshavare ta del av dokumentationen genom slideshow och 

fotopärmar som båda finns i hallen samt genom Facebook. I fotopärmarna sorteras bilderna 

utifrån läroplanscitat så att vårdnadshavare ska få vara delaktiga i arbetet med läroplanen.  

 

Den ena pedagogen berättar att dokumentationsmaterialet används efteråt för att utvärdera 

om de uppnådde verksamhetens mål. Observationerna kan användas till att undersöka 

materialens popularitet. Genom att även observera barnen kan man sedan bygga upp 

verksamhetens organisation och tidsstruktur. Allt material ligger sedan arkiverat på det 

digitala dokumentationsverktyget. Den andra pedagogen nämner att det gäller att inte ha 

materialet bara liggande, och bara hamstra på utan att man försöker lyfta fram 

dokumentationen så att det står i hallen. Man kan sitta och prata med barnen om bilderna 

och använda fotona till utvecklingssamtal. Hur de arbetar med läroplanen sitter uppe i hallen 

för vårdnadshavare att se. 
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4. Diskussion och slutsats 

Utgångspunkten med detta arbete har varit att jämföra ett antal pedagogers tankar kring 

dokumentationsarbetet i Reggio Emiliainspirerade förskolor och Montessoriförskolor, för 

att se om det finns några likheter och skillnader. Våra frågeställningar som grundade arbetet 

innefattar pedagogernas tankar om dokumentation, dokumentationsmetoder inom respektive 

inriktning samt dess användning i verksamheten. Vi kommer att diskutera kring de 

likheter/skillnader som var tydligast utifrån den tidigare litteratur vi tagit del av och resultatet 

från intervjuerna. 

4.1 Diskussion 

 

Det framkommer i studiens resultat skillnader inriktningarna emellan, varav en handlade om 

vem man dokumenterade för. När det kommer till pedagogers förhållningssätt så har det 

kommit fram i intervjuerna att pedagogerna inom de Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

dokumenterar till olika målgrupper. De målgrupper som nämns är pedagoger, 

vårdnadshavare, barn och samhället. Men också i litteraturöversikten där Dahlberg och Åsén 

tar upp dokumentation som ett verktyg för att göra verksamheten synlig för bl.a. 

vårdnadshavare och samhället (2011). P. Edwards tillägger att dokumentationen används för 

att förvara och visa upp lärandet och dess process för barngruppen, personal och 

vårdnadshavare (2003). Vi ser detta i form av att de båda intervjuade ifrån de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna berättar om att de en gång per år ställer ut barnens alster, 

bilder mm för att synliggöra verksamheten för vårdnadshavare och det övriga samhället. De 

Reggio Emiliainspirerade förskolorna har även en specifik dokumentationsvägg där de 

dokumenterar sitt arbete med läroplanens strävansmål. Montessoripedagogiken 

dokumenterar inte för samhället i den mån som Reggio Emiliapedagogiken, men de 

dokumenterar för vårdnadshavare och barn i form av fotopärmar med läroplanscitat och det 

digitala dokumentationssystemet där läroplanens mål och arbete finns med. Vi kan se 

likheter gentemot att samtliga pedagoger dokumenterar för sig själva men också för att 

använda dokumentationen till att visa vårdnadshavarna hur deras verksamheter arbetar med 

läroplanen. I litteraturöversikten om Montessoripedagogiken framkommer det att 

observationsmetoden används för pedagogernas skull, dvs. för att öka pedagogers förståelse 



 

26 

 

för barns utveckling och lärande (Carolyn P. Edwards, 2003). I resultatet visar det sig att 

inom Montessoripedagogiken dokumenteras det till pedagogerna själva men även för att nå 

ut till vårdnadshavare. Detta är intressant då det i Reggio Emiliapedagogikens historiska 

bakgrund tar upp att man redan från början såg förskolan som en plats där värdegrunden 

konstrueras och där demokratin ses som en del i det vidare arbetet (Dahlberg och Åsén, 

2011). Vi får här en tanke om att detta kan ha bidragit till skillnaden inriktningarna emellan 

när det kommer till vem man dokumenterar för. 

 

En ytterligare skillnad är hur man använder sig av miljön vid dokumentationen. Miljön och 

barns tankar och egna alster framkommer som viktiga delar i Reggio Emiliapedagogikens 

dokumentation. Trots att miljön som en tredje pedagog inte nämns specifikt kan vi ana att 

de intervjuade pedagogerna ifrån de Reggio Emiliainspirerade förskolorna använder sig av 

miljön på likande sätt som Gigi Schroeder-Yo (2008) förklarar, dvs. miljön som ett 

informerande och inspirerande inslag för barn och övriga som vistas i verksamheten genom 

olika dokumentationsväggar. I litteraturöversikten påvisas det att miljön är viktig inom båda 

inriktningarna. Dahlberg och Åsén (2010) lyfter fram Reggio Emiliapedagogikens tanke om 

miljön som den tredje pedagogen där man ska anpassa omgivningen utifrån barnen. I 

Montessoripedagogiken beskriver Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) att 

miljön även här ska utformas efter barnets behov och förutsättningar. Intressant att notera är 

att varken i litteraturöversikten eller i Montessoriintervjuerna beskrivs miljöns betydelse för 

just dokumentation på det specifika sätt som i intervjuerna med de Reggio Emiliainspirerade 

förskolorna. En fundering kring detta är om att det kan ha att göra med det som nämnts 

tidigare att Reggio Emiliapedagogiken vill att miljön ska väcka ett intresse till att utforska 

hos barnen. Miljön ska även väcka ett intresse hos vårdnadshavare och allmänheten för 

verksamhetens arbete. I Montessoripedagogiken framkom det ett annat fokus på 

omgivningen. Här är det barnens intressen och behov som utformar miljön. I denna miljö 

observeras barnen för att pedagogerna ska kunna utforma denna miljö. 

 

Resultatet visar att det finns en specifik dokumentationsmetod inom respektive inriktning. I 

litteraturöversikten om Montessoripedagogiken framkom observation som en metod för 

denna inriktning som enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds vilar på vad Maria 

Montessori fick fram genom sina observationer (2008). I båda intervjuerna med 

Montessoriförskollärarna berättade de att observation var en del i deras utbildning. 

Observation framkom som ett verktyg och inom de båda Montessoriförskolorna användes 
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observation på liknande och varierande arbetssätt. Vilket är i enlighet med det som vi tidigare 

beskrev utifrån P. Edwards redogörelse om observation. Hon lyfter fram att observation är 

en central metod inom Montessoripedagogiken och genom detta verktyg kan pedagoger få 

insikt över barns lärande och utveckling (2003). Noterbart är här att det läggs en tyng vid 

deras specifika dokumentationsmetod då det ingår i Montessoripedagogens utbildning att 

lära sig observera. Inom Reggio Emiliapedagogiken påvisades det i litteraturöversikten 

istället att pedagogisk dokumentation är en huvudkärna i inriktningens arbetssätt (Dahlberg 

och Åsén, 2011), vilket även visades i båda Reggio Emiliaintervjuerna. Noterbart är att det 

även framgick i Montessoriintervjuerna att även de arbetade på olika sätt med pedagogisk 

dokumentation. Utifrån att båda inriktningarna arbetat med detta tolkar vi att förskolans 

läroplan förespråkar pedagogisk dokumentation och kan vara Reggio Emiliainspirerad, 

vilket även tas upp i båda Reggio Emiliaintervjuerna. Detta utifrån att lpfö98 (1998, rev. 

2016) beskriver att verksamheten ska dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera samt 

förespråkar barns delaktighet och att ett barnperspektiv ska vara utgångspunkten. En tanke 

hos är att för att kunna följa upp och utvärdera dokumentationen i enlighet med läroplanen 

krävs det ett reflektionsarbete. Denna tanke är grundat utifrån Lenz Taguchi (2013) och 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) som menar att pedagogisk dokumentation kräver reflektion 

och en interaktion mellan vuxna samt mellan vuxna och barn för att den ska bli pedagogisk. 

Vi slogs av tanken att eftersom samtliga är ålagda att arbeta utifrån läroplanen och så kan 

detta ha bidragit till att både de Reggio Emiliainspirerade förskolorna och 

Montessoriförskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation. En likhet är att båda 

inriktningarna arbetar med reflektion men på olika sätt. I resultatet framkom det i de Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna att pedagogerna har avsatta tider för reflektionsmöten där de 

kan reflektera över dokumentationen för fortsatt arbete med t.ex. projektarbeten. På ena 

Montessoriförskolan kunde man enskilt reflektera genom arbetsplanerna och via möten där 

de reflekterade över läroplansmålen. Hos den andra pedagogen skedde reflektionen bl.a. i 

det digitala dokumentationssystemet där pedagogen själv och med andra kan reflektera kring 

syfte och läroplansmål. Här visar resultatet på att de arbetar i praktiken med pedagogisk 

dokumentation och att det är intressant att se att reflektionsarbetet som ingår i pedagogisk 

dokumentation (se avsnitt 1.2 Definition av dokumentation och pedagogisk dokumentation) 

kan ske på olika sätt. 

 

När det kommer till insamlandet av dokumentationen fanns det både likheter och skillnader. 

Likheterna visade sig igenom att det först och främst var fotograferingen som var den 
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centrala metoden hos samtliga intervjuade. En skillnad fanns i Reggio Emiliapedagogiken 

där även anteckningar och i viss mån film nämns som metoder utifrån intervjuerna. I 

litteraturöversikten om Reggio Emiliapedagogikens dokumentation nämns bilder, 

anteckningar och barns egna alster som en del av det dokumenterade materialet (Dahlberg 

och Åsén, 2011 & Schroeder Yu, 2008). I Montessoripedagogiken kom enbart observation 

och fotografering fram som vanliga metoder utifrån intervjuerna. Film angav en 

Montessoriförskollärare som en metod de använde sig av och pedagogen på den andra 

Montessoriförskolan använde film i en viss mån. I litteraturöversikten beskrivs enbart 

observationen och inte fotograferingen. Vi kan tolka detta som att Reggio 

Emiliapedagogikens och Montessoripedagogikens olika syften med dokumentation och vem 

de dokumenterar för bidrar till skillnaderna och likheterna i studiens resultat. Utifrån det som 

tidigare nämnts att man inom Reggio Emiliapedagogiken dokumenterar även för samhället 

och då använder sig av miljön för att visa upp sin dokumentation. Återigen nämns inget kring 

miljöns specifika betydelse för dokumentation inom Montessoripedagogiken och vi får här 

en uppfattning om att detta kan bero på att Reggio Emiliapedagogiken ser på miljön på ett 

annorlunda sätt än vad Montessoripedagogiken gör. 

 

De likheter som kommit fram visar att båda inriktningar går att se utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv när det kommer till kommunikation och lärande. Inom både inriktningarna sker 

reflektion pedagoger emellan, men inom Reggio Emiliapedagogiken framgår det en 

reflektion tillsammans med barnen i större utsträckning än inom Montessoripedagogiken. 

Men att hos båda inriktningarna sker lärandet genom kommunikation och samspel som lyfts 

upp som viktiga delar hos Vygotskij och inom det sociokulturella perspektivet (Hwang och 

Nilsson, 2011). Det framkommer även i lpfö98 att lärandet och utveckling hos barnet sker i 

ett socialt samspel och detta samspel kan vara mellan vuxna och barn samt att barnen kan 

lära av varandra (1998, rev. 2016). Intressant som är värt att notera är att samtliga arbetar 

med pedagogisk dokumentation och reflekterar pedagoger emellan så kan vi se att till 

motsats i det vi tog upp i avsnittet teoretiskt perspektiv (se 1.7 Teoretisk perspektiv) att även 

Montessoripedagogik kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Även om de båda inriktningarna har ett barncentrerat förhållningssätt kan man ändå notera 

en skillnad när det kommer till barnsynen inriktningarna emellan. Utifrån 

litteraturöversikten, resultatet samt tolkningen i det teoretiska perspektivet lutar det mot att 

Montessoripedagogiken har ett barnperspektiv och Reggio Emilia har ett barns perspektiv 



 

29 

 

utifrån den specifika dokumentationsmetoden respektive inriktning har. Under arbetets gång 

framkom det att Montessoripedagogiken använder sig av observation i det dagliga arbetet 

och som dokumentationsmetod. Observationen blir här en utgångspunkt för deras fortsatta 

arbete. Pedagogens mer tillbakadragna roll som observatör bidrar till ett vuxet perspektiv på 

barnet i dess omgivning, dvs. ett barnperspektiv. Vilket vi kan koppla samman med Pramling 

Samuelssons, Sommers och Hundeides definition av barnperspektiv som de beskriver i form 

av den vuxnes tolkning av hur barn själv ser på sin omvärld (2011).  Tillskillnad från 

barnperspektivet innebär ett barns perspektiv att barns egna upplevelser och tankar står i 

centrum och att de vuxna utgår från dessa i praktiken (ibid.). Vi kopplar detta till Reggio 

Emiliapedagogiken då reflektion tillsammans med barnen är något som i arbetet visats sig 

vara en av deras centrala delar i dokumentationsarbetet, i och med den pedagogiska 

dokumentationen. I det pedagogiska reflektionsarbetet tar man del av barnens egna tankar, 

funderingar osv i ett nära samspel med barnen, dvs. ett barns perspektiv.  

 

Avslutningsvis kan man notera att de likheter vi har fått fram har en koppling till läroplanen 

eftersom båda inriktningarna är ålagda att arbeta utifrån den. Däremot är innehållet i 

läroplanen tolkningsbart och det är där skillnaden kommer in då de arbetar specifikt utifrån 

de pedagogiska inriktningarnas arbetssätt. 

4.2 Slutsats 

 

Vi har en medvetenhet om att det inte går att dra några slutsatser eller jämförelser som är 

representativa för de pedagogiska inriktningarna överlag. Då litteraturöversikten och 

resultatet ifrån samtliga intervjuer stämde väl överens tror vi oss ändå kunna dra några 

slutsatser. Men även utifrån de nya resultaten som framkom i intervjuerna, t.ex. att i 

litteraturöversikten framkom enbart observation som en dokumentationsmetod inom 

Montessoripedagogiken, men i intervjuerna kom det fram att pedagogisk dokumentation 

även var en del i deras dokumentationsarbete. 

 

När vi gick in arbetet hade vi en tanke om att skillnaderna skulle vara större än likheterna 

när det kommer till dokumentationen. Beroende på hur man ser det kan det finnas antingen 

många likheter eller många olikheter. Likheterna ligger i varför och för vem de 

dokumenterar för, detta lägger vikt för i hur de dokumenterar, vad det dokumenterade 
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materialet används till och för vem som får tillgång till detta. Skillnaderna ligger i hur man 

ser likheterna, dvs. det kan finnas skillnader i likheterna och likheter i skillnaderna. Utifrån 

detta kan vi se hur Reggio Emilias och Montessoripedagogikens arbetssätt influerat 

pedagogerna i deras arbete samt tankar kring dokumentation.  

 

Avslutningsvis har denna undersökning väckt en nyfikenhet att fördjupa sig i ämnet ännu 

mer, dvs. med en bredare empiri då det hade varit intressant om man kunde få ta del av flera 

förskolors och pedagogers sätt att arbeta med dokumentation. Vi har fått en övergripande 

bild över arbetet med pedagogisk dokumentation, men det skulle vara intressant med en 

observationsstudie för att undersöka mer djupgående om reflektionsarbetet med barnen. 

Intressant hade också varit att utforska Montessoriförskollärare i praktiken när de observerar. 

Med detta vill vi ha sagt att det härifrån finns olika vägar att utgå ifrån i vidare forskning, 

beroende på om man vill forska enbart om dokumentation eller pedagogisk dokumentation 

men också om olika pedagogiska inriktningar. En vidare forskning om 

Montessoripedagogiken vore av intresse då det fanns lite forskning inom just denna 

pedagogik i jämförelse med Reggio Emiliapedagogiken när det kommer till 

dokumentationsarbetet. Då det kommer till dokumentation inom Montessoripedagogiken 

togs det i litteraturöversikten bara upp om observation, men i intervjuerna med 

Montessoriförskollärarna visade det sig att det fanns mer än bara observation som 

dokumentationsmetod. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Hej! 

 
Vi heter Simone Karlström och Lina Sundgren och studerar till förskollärare på Uppsala 

Universitet Campus Gotland. Nu går vi vår sista termin och skriver ett examensarbete om 

dokumentation i förskolan. Arbetet riktar in sig mot dokumentation på förskolor som arbetar med 

en Reggio Emilia och Montessoripedagogik. Vi vill med arbetet undersöka hur pedagoger i de 

olika inriktningar ser på uppdraget att dokumentera och hur de sedan använder dokumentationen 
för att utveckla verksamheten. 

 
Som vi informerade er om vid vår telefonkontakt så kommer undersökningen i detta arbete ske 

genom intervjuer. Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter. Under intervjun 

kommer vi båda att delta, men en av oss kommer leda intervjun medan den andre har en mer 

tillbakadragen roll och eventuellt skriver stödanteckningar. 
 

Inför intervjun har vi en önskan. Det är att i samtycke med er få ljudinspela intervjun. Detta för att 

vi som intervjuar ska kunna fokusera på den som intervjuas. Sedan ger det inspelade materialet oss 

en möjlighet att kunna gå tillbaka till intervjun när vi sammanställer och analyserar resultatet av det 

som framkommit i de olika intervjuerna. Ljudinspelningen kommer att finnas på våra privata 

mobiler och det är bara vi som kommer ha tillgång och ta del av det inspelade materialet. När 

arbetet är färdigt och godkänt kommer ljudfilerna att raderas. Detta är som sagt en önskan och vi 

respekterar om ni inte samtycker till detta. 

 
Slutligen vill vi förtydliga att inga namn på vare sig förskola, pedagoger, barn (om det skulle 

framkomma några under intervjuerna), samt stad/ort som förskolan befinner sig på kommer att 

nämnas i arbetet. Alla anteckningar och inspelade material kommer att raderas när arbetet är 

färdigt. 

 
Vid ytterligare frågor eller funderingar kring intervjun tveka inte att höra av er till 

 
Simone Karlström: 0700000001  alt: Simone.Karlstrom.5694@student.uu.se 

 
Lina Sundgren: 0700000002  alt: Lina.Sundgren.4287@student.uu.se  
 

Med vänliga hälsningar/ Simone Karlström och Lina Sundgren 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 
 
Här kommer frågorna som kommer att beröras under intervjun. Dessa frågor ger er en hint över vad 

vi är intresserade av. Det kan komma upp fler frågor än dessa och följdfrågor under intervjuns 

gång. 
    

• Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet? 

 

• Hur länge har du arbetat inom Reggio Emilia/Montessoriverksamheten? 

 

• Hur kommer det sig att du valde att arbeta med Reggio Emilia/Montessori? 

 

• Vad har du för tankar kring dokumentation? Vad innebär dokumentation för dig? 

 

• Vad anser du att dokumentation har för roll för förskoleverksamheten? 

 

• Ser du något som är specifikt för dokumentation inom din pedagogiska inriktning? (Om ja - 

förklara mer om detta i så fall). 

 

• Vilken/vilka insamlingsmetoder (foto, film, anteckningar osv) använder du i ditt arbete med 

dokumentation? 

 

• Används denna metod av samtliga pedagoger i arbetslaget?  I så fall hur kommer det sig att ni 

tillsammans i arbetslaget bestämt er för denna metod? För/nackdelar, utmaningar med denna 

metod? Om inte samma metod används av alla. Hur kommer det sig? 

 

• När ni har dokumenterat vad händer med materialet sen? Används materialet till fortsatt 

arbete? I så fall ge konkreta exempel på hur. 
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