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Sammanfattning 

Arbetets syfte var att undersöka hur fem förskolor inom olika rektorsområden arbetar med 

pedagogisk dokumentation i verksamheten. Undersökningen utgår från följande 

frågeställningar: Hur ser förekomsten av pedagogisk dokumentation ut i förskolor? Vilka 

arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial används för pedagogisk dokumentation? samt 

I vilka syften används pedagogisk dokumentation?  

 

Metoden för denna studie har varit kvalitativa intervjuer med fem förskollärare vilka har 

representerat sina respektive förskoleverksamheter. Genom intervjuerna har vi tagit del av 

förskollärares uppfattningar och kunskaper om pedagogisk dokumentation. Med utgångspunkt 

i den tidigare forskningen för uppsatsen beskrivs pedagogisk dokumentation som ett 

förändringsverktyg i förskolan. Verktyget, eller arbetssättet, kan möjliggöra förståelse för barns 

lärprocesser och utveckla den pedagogiska verksamheten (Alnervik, 2013; Lenz Taguchi, 2000; 

Bjervås, 2011). I likhet med den tidigare forskningen visar studiens resultat att samtliga 

förskollärare beskriver pedagogisk dokumentation som ett reflektionsarbete för förändring i 

verksamheten. Det empiriska materialet har sorterats utefter studiens forskningsfrågor och 

diskuteras i relation till en konstruktionistisk teori och en rizhomatisk syn på kunskap och 

lärande.  

 

Resultatet visar att pedagogisk dokumentation förekommer i olika utsträckning i de fem 

studerade förskolorna. Syftet med pedagogisk dokumentation varierar beroende på vem 

dokumentationen är till för. Den kan riktas till förskolläraren själv, barnet, vårdnadshavarna 

eller arbetslaget, men kan även användas i syfte att utveckla verksamheten. Den pedagogiska 

dokumentationen beskrivs som ett reflektionsarbete mellan olika aktörer inom förskolans 

verksamhet. Samtliga förskollärare i studien poängterar att pedagogisk dokumentation är en 

viktig del av förskolans systematiska kvalitetsarbete då den ligger till grund för utveckling av 

verksamheten. Slutsatsen visar att pedagogisk dokumentation ytterst handlar om ett 

reflektionsarbete, som syftar till att synliggöra och förbättra arbetsprocesser för att barn ska ges 

goda förutsättningar att lära och utvecklas.  

 

 

Nyckelord: Dokumentation, pedagogisk dokumentation, reflektionsarbete, förskola.  
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1 Inledning 

I Läroplan för förskolan (2016) står det att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt 

ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Dokumentation ligger till grund för ett 

arbete att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i förskolan genom att lyfta fram deras 

perspektiv för förändring och utveckling av förskolans kvalitet (Lpfö98, 2016, s. 14-15). 

Pedagogisk dokumentation handlar om ett reflektionsarbete som syftar till att synliggöra och 

förbättra arbetsprocesser för att barn ska ges goda förutsättningar att lära och utvecklas. Detta 

arbete sker tillsammans mellan olika aktörer i verksamheten i syfte att utvärdera, utveckla och 

följa upp det dokumenterade materialet genom reflektion. Den pedagogiska dokumentationen 

nämns inte vid namn i läroplanen utan beskrivs indirekt som en dokumentationsform under mål 

och riktlinjer för uppföljning, utvärdering och utveckling.  

 

Pedagogisk dokumentation är ett intressant ämne att undersöka eftersom det framkommer att 

arbetssättet ligger till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi har personliga erfarenheter 

ifrån verksamhetsförlagd utbildning att pedagoger anser att dokumentationsarbete är en 

svårarbetad process eftersom det inte finns tydliga riktlinjer i förskolans läroplan. Syftet med 

vår studie är därför att undersöka i vilken utsträckning pedagogisk dokumentation förekommer 

i förskoleverksamheter. Vi ställer oss även frågan hur arbetsprocessen med pedagogisk 

dokumentation kan se ut samt i vilka syften den används.  

 

Pedagogisk dokumentation kan användas för att bedöma kvalitén i verksamheten och identifiera 

vilka utvecklingsbehov som finns samt göra barns lärprocesser synliga i förskolan. Ett 

reflektionsarbete kan därmed ske på individ- och verksamhetsnivå. Vår uppfattning är att den 

pedagogiska dokumentationen är på väg att ges mer utrymme för ett systematiskt 

kvalitetsarbete. I takt med att den digitala tekniken växer och får en allt större plats i förskolans 

vardag, kan ett reflektionsarbete underlättas med hjälp av digitala verktyg.  Vi ser fram emot 

att genom vår studie införskaffa en bredare kunskap om arbetet med pedagogisk dokumentation 

och hur man praktiskt kan tillämpa ett reflektionsarbete tillsammans med olika aktörer inom 

förskolans verksamhet.  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs och definieras relevanta begrepp och centrala delar inom pedagogisk 

dokumentation. Bakgrunden är relativt fyllig eftersom det finns flera viktiga aspekter att lyfta 

fram inom pedagogisk dokumentation. Inledningsvis presenteras begreppen dokumentation och 

pedagogisk dokumentation för att klargöra skillnaderna. Sedan beskrivs varför pedagogisk 

dokumentation används och vad den bidrar med för verksamheten. Vi har valt att belysa barns 

inflytande och etiska aspekter kring pedagogisk dokumentation eftersom det är viktiga delar att 

ha i åtanke under arbetsprocessen. Därefter diskuteras styrdokumentens koppling till ett arbete 

med pedagogisk dokumentation i förskolor och avslutningsvis ges en historisk tillbakablick 

gällande den pedagogiska dokumentationens ursprung i Reggio Emilia.  

2.1 Vad är dokumentation och pedagogisk dokumentation?  

 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation är två begrepp som behöver särskiljas från 

varandra. Dokumentation kan enligt Hillevi Lenz Taguchi (2013), professor i pedagogik, 

beskrivas som ett sätt att observera, filma eller fotografera barn när de är aktiva i verksamheten. 

Dokumentation är retrospektiv vilket innebär att vara tillbakasyftande eftersom den har för 

avseende att berätta något som redan har hänt (2013, s. 13). Att dokumentera hjälper 

förskollärare att synliggöra det som händer i samspelet mellan individer i verksamheten 

(Svenning, 2011, s. 25). Syftet med dokumentation är att få kunskap om barns lärande, följa 

barns lärandeprogression samt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. För att utvärdera 

barns lärande och verksamhetens kvalitet, krävs att förskollärare medvetet reflekterar över 

dokumentationens syfte och användningsområde (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s. 

53-54).  

 

Genom användande av dokumentation i verksamheten kan en bild av barnet och verksamheten 

skapas. Dokumentationen blir pedagogisk först när förskollärare gör något med det insamlade 

materialet. Det handlar om att reflektera, analysera eller synliggöra dokumentationen 

tillsammans med andra pedagoger eller barn. Pedagogisk dokumentation är en arbetsprocess 

bestående av observation, dokumentation, reflektion och pedagogisk berättelse, vilka 

tillsammans bildar en helhet (Essén, Björklund & Olsborn Björby, 2015, s. 18-20). Lenz 
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Taguchi beskriver att pedagogisk dokumentation är prospektiv eftersom den kan påverka 

arbetet framåt och ge konsekvenser för det fortsatta arbetet och utvecklingen av såväl barns 

lärande som verksamhetens kvalitet (2013, s. 13-14).  

 

Den pedagogiska dokumentationen syftar till att fördjupa barns lärande och utforskande och att 

synliggöra barns utveckling. Vidare menar Lenz Taguchi att pedagogisk dokumentation även 

är ett arbetsverktyg för uppföljning, utvärdering samt utveckling av den pedagogiska 

verksamheten (2013, s. 16). I avhandlingen Emancipation och motstånd - dokumentation och 

kooperativa läroprocesser i förskolan, lyfter Lenz Taguchi (2000) fram att arbetsverktyget kan 

användas för ett förändringsarbete i förskolan. Hon menar att en medveten pedagog ser 

möjligheter i dokumentationen för att driva verksamheten framåt genom att nya frågor och 

perspektiv väcks till liv i arbetet med det insamlade materialet (2000, s. 13).  

 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2014) beskriver att pedagoger blir 

medkonstruktörer till pedagogisk dokumentation eftersom de ansvarar för vad som ska lyftas 

fram som betydelsefullt i verksamheten. Vidare diskuterar författarna pedagogisk 

dokumentation som en social konstruktion då den inte motsvarar en sann verklighet utan snarare 

en tolkning av en situation vid en viss tidpunkt. I processen gällande den pedagogiska 

dokumentationen finns det två delar vilka tillsammans bildar en helhet. Den ena delen utgörs 

av ett innehåll vilket innebär material från insamlad data, såsom anteckningar eller bilder. Den 

andra delen innebär processen där innehållet används i exempelvis diskussions- och 

reflektionssyfte (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 253-255).  

2.2 Varför används pedagogisk dokumentation?  

 

I en studie av Mehmet Buldu (2010) undersöks barns lärande genom pedagogisk 

dokumentation. I studien framkom det att pedagogernas gemenskap ökade när de tillsammans 

reflekterade över barns utveckling utifrån dokumentationen. Detta bidrog till högre 

professionalitet i arbetslaget. Studiens resultat visar att pedagogisk dokumentation även skapar 

en gemenskap mellan barn samt ökar intresse och motivation för fortsatt utveckling och lärande. 

Vidare redogör Buldu för att pedagogerna ansåg att dialogen med vårdnadshavare stärktes 

(2010, s. 1444-1446). Utifrån Buldus resultat kan konstateras att pedagogisk dokumentation har 
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en viktig betydelse för såväl barns lärande och pedagogers förhållningssätt som för 

vårdnadshavares dialog och samarbete med verksamheten.  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016), professorer i pedagogik, lyfter fram två 

huvudsyften gällande varför pedagoger bör dokumentera. Dessa är för att följa och stödja barns 

lärande och utveckling, samt för att utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation kan 

användas som ett viktigt verktyg för förskolans systematiska kvalitetsarbete och ger kunskap 

om hur verksamhetens kvalitet kan utvecklas (2016, s. 56-59). Även Buldu menar att 

pedagogisk dokumentation utgör ett underlag för planering och utformning av verksamheten 

(2010, s. 1440). Genom att kontinuerligt använda pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt 

i förskolan kan dokumentation ligga till grund för utvärdering, uppföljning och vidare planering 

av verksamheten. Detta arbetssätt möjliggör att barns utveckling och lärande utvecklas i 

enlighet med läroplanens mål och riktlinjer när lärandet analyseras och dokumenteras.  

2.2.1 Barns inflytande 

 

En viktig aspekt av den pedagogiska dokumentationen är barns möjlighet till inflytande.  

I Läroplan för förskolan (2016) står det att barn ska ges möjlighet att påverka sin situation 

utifrån egna intressen och egna åsikter, vilket utgör en grundsten i utformningen av 

verksamhetens innehåll (2016, s. 12). Genom olika situationer på förskolan har pedagoger 

möjlighet att inkludera barn att påverka sin situation. Bente Svenning (2011) hävdar dock att 

dokumentationsprocesser riskerar att bli asymmetriska eftersom de vuxna har makt över 

dokumentationsmaterialet och styr vad som lyfts fram i verksamheten. Barn bör inkluderas i 

dokumentationsprocessen och vara delaktiga i beslut gällande vilken dokumentation som visas 

upp. Barns utrymme att påverka synliggör barns eget perspektiv gällande vad de finner viktigt 

och meningsfullt att dokumentera samt varför. För att skapa en förståelse för barns 

uppfattningar handlar det om att lära av varandra i mötet mellan individerna, såväl barn av 

vuxna som vuxna av barn (2011, s. 42, 59-60). I De yngsta barnen och läroplanen betonar Lena 

Edlund (2016) vikten av att tidigt introducera barn i att själva dokumentera sitt utforskande. 

Detta medför att barn görs delaktiga i sin egen dokumentationsprocess och känner rätt att äga 

sin dokumentation (2016, s. 106).  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) betonar att förskollärare genom pedagogisk 

dokumentation kan synliggöra barns idéer och tankar men att det förutsätter ett intresse för 
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barns aktiviteter och att förskolläraren intar ett barns perspektiv. Pedagogisk dokumentation 

skapar möjligheter att se och upptäcka barns egen värld, deras uppfattningar, tankar och 

reflektioner (2016, s. 56). Det är därför av stor vikt att barn i tidig ålder ges utrymme att delge 

sina åsikter för att känna delaktighet och kunna påverka sin situation. I förskolans läroplan 

betonas att vuxna är viktiga förebilder för barn eftersom förhållningssättet påverkar barns 

uppfattning om sina egna rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle (Lpfö98, 

2016, s. 4).  

2.3 Etiska ställningstaganden inom pedagogisk dokumentation 

 

I dokumentationsprocesser är det viktigt att pedagoger är lyhörda för barns tankar och vilja att 

delta eller inte. Genom att visa hänsyn till barns åsikter möjliggörs att barn själva kan besluta 

om hur deras medverkan i dokumentationen ska se ut, vilket Anne-Li Lindgren och Anna 

Sparrman (2003) diskuterar i artikeln Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans 

arbete med dokumentation. Förskolans läroplan poängterar att verksamhetens ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt vilket är en viktig del av förskolans värdegrund. Barns egna rättigheter 

ska synliggöras och vara en del av den dagliga verksamheten (Lpfö98, 2016, s. 4). Pedagoger i 

förskolan behöver ta barns perspektiv i beaktande vilket innebär att lyssna in barns tankar, 

upplevelser och känslor, utan att göra egna tolkningar av dessa. Svenning (2011) menar att 

barns perspektiv är en grundläggande aspekt för att genomföra pedagogisk dokumentation. I ett 

reflektionsarbete görs barn till medskapare av sin vardag i förskolan (2011, s. 47-48). I boken 

Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans skriver Essén, Björklund och 

Olsborn Björby (2015) följande:  

 

Att arbeta med pedagogisk dokumentation är ett etiskt ställningstagande om ett 

förändrat förhållningssätt där vi lyssnar på barnen och ser till att de blir tagna på 

allvar som de medborgare de faktiskt är. Barnen får vara medskapare av både sin 

nutid och sin framtid genom att de är delaktiga i vad som berättas om dem och genom 

att de får påverka hur förskolans verksamhet utformas (2015, s. 16).  

 

Det är av stor vikt att skapa förutsättningar för barns deltagande som subjekt i 

dokumentationsprocessen. Barn ska inte göras till objekt för pedagogers dokumenterande i 

verksamheten. Genom att kommunicera med barn och göra dem till medskapare inkluderas de 

i dokumentationsarbetet i förskolan (Essén, Björklund och Olsborn Björby, 2015, s. 16). Utifrån 
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författarna kan konstateras att det pedagoger anser värdefullt att dokumentera behöver inte 

upplevas på samma sätt av barnet. Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbete där barns 

lärande utvecklas i samspel med andra individer. Det handlar om att lära tillsammans.  

2.4 Pedagogisk dokumentation kopplat till förskolans 
styrdokument 

 

Förskollärare har skyldighet att arbeta utifrån förskolans läroplan och följa de mål och riktlinjer 

som anges. Det finns inga metoder för hur läroplanens mål praktiskt ska genomföras och det 

medför därmed tolkningsmöjligheter för förskollärare gällande hur detta arbete ska utföras.  

Christina Wehner-Godée (2010) lyfter i boken Att fånga lärandet - Pedagogisk dokumentation 

med hjälp av olika medier, fram den nya förordningen som trädde i kraft den 1 juli 2011. I 

förordningen framkom nya riktlinjer gällande förskollärares ansvar att kontinuerligt och 

systematiskt följa upp, utvärdera och dokumentera kvalitén i förskolan i ett framåtskridande 

syfte (2010, s. 29-30). I förskolans läroplan står det att dokumentation ska användas för att 

kvalitetssäkra förskolans verksamhet och utformas så att varje barns behov tillgodoses och ges 

möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar:   

 

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 (Lpfö98, 2016, s. 14).  

 

Utifrån citatet ovan kan konstateras att förskollärare behöver kunskap om varje individs 

utveckling och lärande för att kunna stödja och utmana barn i deras lärprocesser. Detta kan ske 

genom att utvärdera och bevara förskolans kvalitet men även genom att utveckla verksamheten 

framåt. Skolverkets Allmänna råd beskriver hur kunskap om barns lärprocesser kan synliggöras 

genom att förskollärare observerar, dokumenterar, följer upp och analyserar barns lärstrategier 

(Skolverket, 2016, s. 8-9). Skollagen betonar att barn i förskolan ska ges stöd utifrån egna 

förutsättningar för att kunna utveckla sitt lärande samt för den personliga utvecklingen (SOU, 

2010:800).  

 

I förskolans läroplan lyfts dokumentation som utvärderingsverktyg fram, däremot klargörs 

ingen metod för hur arbetet ska gå till. Skolverket (2012) har gett ut ett stödmaterial för 
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dokumentation i förskolan för att stödja förskollärare i ett arbete med utveckling av 

verksamhetens kvalitet. I Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk 

dokumentation, poängteras att dokumentation blir pedagogisk först när barn, pedagoger och 

vårdnadshavare samtalar om dokumentationen (Skolverket, 2012, s. 15).  

  

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete 

och kan användas för att granska den egna praktiken. För att kunna granska praktiken krävs det 

att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det dagliga pedagogiska arbetet och 

inte något som ligger vid sidan av. Detta förutsätter en kultur av samarbete, reflektion och 

kommunikation. Det kräver även en professionell inställning och en vilja att granska sina egna 

handlingar och ställa sig i dialog med andra (Skolverket, 2012, s. 3). Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) betonar vikten av ett dagligt reflektionsarbete. Genom att kontinuerligt 

genomföra och synliggöra dokumentation i verksamheten skapas ett underlag för att det 

systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas (2016, s. 105-106).  

2.5 Historisk tillbakablick 

 

Den pedagogiska dokumentationen har sitt ursprung från den norditalienska staden Reggio 

Emilias kommunala barnomsorg och innebär en pedagogisk filosofi. Efter andra världskrigets 

slut grundade Loris Malaguzzi denna filosofi där den huvudsakliga idén innebar att synliggöra 

barns tankar, känslor och lärande. Malaguzzi var utbildad barnpsykolog och utvecklade 

barnomsorgen i norra Italien. Det fanns tidigt en strävan att främja barns möjlighet att påverka 

sin situation i det demokratiska samhället och därmed bli aktiva medskapare av sin omvärld 

(Lenz Taguchi, 2013, s. 18). Pedagogerna i Reggio Emilia ifrågasatte det dåvarande synsättet 

att barns utveckling följde förutbestämda stadier eftersom de såg att alla barn var olika 

individer. I reflektionsarbetet kunde de se att barnen inte följde dessa teorier och i samband med 

detta utvecklade pedagogerna en ny form av dokumentation vilket idag benämns som 

pedagogisk dokumentation (Essén, Björklund och Olsborn Björby, 2015, s. 6-7).  

 

Först i början av 1990-talet introducerades arbetsverktyget pedagogisk dokumentation i 

svenska förskolor. Den pedagogiska filosofin grundar sig på en övertygelse om att barn och 

vuxna bidrar med kunskap i interaktion med varandra. Den pedagogiska dokumentationens 

främsta uppgift är att se barn som subjekt där alla individer är kompetenta och viktiga för 
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verksamheten. Barn blir då aktiva medkonstruktörer till sin egen kunskap och utveckling (Lenz 

Taguchi, 1997, s. 7-12). En betydelsefull del i Reggio Emilias filosofi är pedagogers 

förhållningssätt och gemensamma barnsyn. Hillevi Lenz Taguchi (2012) understryker i boken 

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent, att barn är kompetenta individer och genom 

pedagogisk dokumentation kan pedagoger utmana barns lärandeprocesser (2012, s. 68-69). 

Inom denna pedagogiska filosofi sätts barnet i centrum av verksamheten vilket förskolan 

präglas av. Ett av syftena med pedagogisk dokumentation är att varje individ ska vara en aktiv 

del av sin egen utveckling.  

 

  



 

9 

 

3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I kapitlet nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp vi anser har relevans för 

vår studie. Inledningsvis introduceras den konstruktionistiska teorin som ligger till grund för 

vårt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Vi knyter sedan an till ett rhizomatiskt 

synsätt där lärandet inte har en bestämd väg att följa utan kan ta nya vändningar utifrån barns 

tankar och intressen. Vi har även valt att koppla pedagogisk dokumentation till Lev Vygotskijs 

idé om den proximala utvecklingszonen, där barn stöttas vidare med hjälp av en mer kompetent 

individ vilket kan synliggöras i ett reflektionsarbete.  

3.1 Konstruktionistisk teori 

 

I den pedagogiska dokumentationen är konstruktionismen en grundläggande teori där 

pedagoger intar ett utforskande arbetssätt som medskapare av barns kunskap. Inom teorin utgår 

man ifrån att människorna och miljön är i ständig utveckling där alla är delaktiga i förändringen 

av sin omvärld. Alla individer är en del av denna utveckling, medvetet såväl som omedvetet 

(Lenz Taguchi, 2013, s. 29-30). Inom teorin betonas språkets kommunikativa funktion i ett 

socialt sammanhang som en betydelsefull aspekt (Lenz Taguchi, 2012, s. 12). Ett 

konstruktionistiskt förhållningssätt präglas av en öppenhet till förändringar av dels sig själv och 

dels till praktiken (2013, s. 29-31). I vår studie utgår vi från denna teori eftersom den 

pedagogiska dokumentationen möjliggör utveckling på individ- och verksamhetsnivå. Barn och 

förskollärare är tillsammans en del av olika sociala sammanhang där de skapar möjlighet till 

förändring och utveckling.  

 

Syn på kunskap skiljer sig åt inom olika teorier. Inom den konstruktionistiska teorin ses barn 

som aktiva medskapare till kunskap och barns tankar är en central utgångspunkt. Gunilla 

Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2014) menar att förskollärare ska utmana barns 

lärprocesser genom att låta deras tankar och frågor ligga till grund för arbetet. Syftet är att följa 

barns vardag och skapa utforskande lärprocesser på individnivå. Vidare menar Dahlberg, Moss 

och Pence att lärande sker genom kooperativa och kommunikativa aktiviteter där barn 

interagerar med andra individer (2014, s. 67). Den pedagogiska dokumentationen kan starkt 

förknippas med en konstruktionistisk teori då även den bygger på ett kollektivt handlande där 
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barn, förskollärare och andra aktörer är delaktiga i ett gemensamt meningsskapande. Det 

pedagoger dokumenterar kan enligt Dahlberg, Moss och Pence inte ses som en sann verklighet 

utan en social konstruktion. Pedagoger är aktiva subjekt och medkonstruktörer där besluten som 

fattas gällande vilken dokumentation som synliggörs utgår från varje enskild pedagog (2014, s. 

253). Med utgångspunkt i föregående resonemang kan konstateras att gemensam reflektion 

möjliggör för diskussion då målet inte är att komma fram till en sanning av det dokumenterade 

materialet. Genom kollektiva samtal kan pedagoger tillsammans problematisera och reflektera 

över vad den pedagogiska dokumentationen berättar. 

 

I Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, beskrivs 

lärandet inom konstruktionismen som rhizomatiskt vilket syftar på ett ickelinjärt lärande. 

Begreppet rhizom är hämtat från biologin och introducerades av filosoferna Gilles Deleuze och 

Félix Guattari. Rhizom betecknar vissa växters rotsystem som växer åt olika håll och riktningar.  

Ett rhizomatiskt tänkande innebär att lärandet inte är förutbestämt utan det tillåts infall och 

möjliggör nya vändningar och riktningar likt rhizomer. Dessa kan beröra många områden och 

ämnen samtidigt i ett barns tillvaro (Skolverket, 2012, s. 27). Genom att utgå från barns 

intressen i förhållande till läroplansmålen, menar Christina Wehner-Godée att pedagoger kan 

tillåta barns lärande att byta riktning. När pedagoger låter det som barn finner intressant ligga 

till grund för arbetet blir tolkningen av läroplansmålen rhizomatisk snarare än linjär eftersom 

lärandet inte utgår från en på förhand utstakad väg (2011, s. 31). I vår studie blir en rhizomatisk 

syn på kunskap och lärande relevant, eftersom den pedagogiska dokumentationen tillsammans 

med barn kan ta olika vägar beroende på barns tankar och reflektioner.  

3.2 Den proximala utvecklingszonen 

 

I vår studie har vi valt att utgå från Lev Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Genom pedagogisk dokumentation kan barns 

lärprocesser synliggöras samt barns behov av vidare stöttning och utveckling identifieras. 

Roger Säljö (2014) beskriver Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen som nära 

knuten till lärande och utveckling. Säljö definierar begreppets innebörd som området mellan 

det en individ kan klara av ensam och det individen kan behöva hjälp med. Denna stöttning ges 

av en annan mer kompetent individ i samspel med andra aktörer (2014, s. 305). Genom att 
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förskollärare kontinuerligt följer individers utveckling kan deras proximala utvecklingszon 

utmanas och stöttas framåt för att möjliggöra progression i barns lärande.  

 

Dessa teoretiska utgångspunkter ligger till grund för vår studie eftersom ett arbete med 

pedagogisk dokumentation sällan är förutbestämd utan styrs av de delaktiga aktörernas 

reflektioner. Inom pedagogisk dokumentation är barn tillsammans med vuxna aktiva 

medskapare av reflektionsarbetet vilket bidrar till kunskap och lärande. Inom den 

konstruktionistiska teorin ses samtliga aktörers tankar och perspektiv som en betydelsefull del 

i arbetsprocessen pedagogisk dokumentation.  
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4 Tidigare forskning 

Det finns en del forskning om pedagogisk dokumentation i förskolan från de senaste 

decennierna. Forskningen behandlar bland annat pedagogisk dokumentation som ett 

förändringsverktyg i förskolan. Verktyget är ett arbetssätt för utveckling och förändring av 

verksamheten (Alnervik, 2013; Lenz Taguchi, 2000). Vi har valt att i följande kapitel fokusera 

på forskningsartiklar och avhandlingar relevanta för vår studie, vilka kan ses som representativa 

för forskningsfältet och lyfter fram olika sätt att se på pedagogisk dokumentation. Kapitlet 

behandlar arbetet med pedagogisk dokumentation, samt positiva och negativa aspekter kring 

reflektionsarbetet.  

4.1 Att arbeta utifrån pedagogisk dokumentation 

 

I Lise-Lotte Bjervås (2011) avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan observerar hon förskollärares gemensamma planeringssamtal. 

Syftet med studien var att undersöka hur dokumentation används till pedagogisk dokumentation 

i samtal kring förskolebarn. Förskollärarna i Bjervås studie beskriver att de ser pedagogisk 

dokumentation som ett arbetsverktyg med möjlighet att utveckla barns inflytande. 

Förskollärarna ser pedagogisk dokumentation som betydelsefull för att synliggöra barns 

utveckling och lärande och för att skapa sig själva en större förståelse för barns lärprocesser.  

 

I likhet med det Bjervås beskriver konstaterar även Mehmet Buldu (2010) i sin studie Making 

learning visible in kindergarten classrooms: Pedagogical documentation as a formative 

assessment technique, att genom pedagogisk dokumentation får barn möjlighet att samarbeta 

och vara delaktiga i sin egen och kamraters lärprocesser. Buldus studie syftar till att undersöka 

samspelet mellan pedagogisk dokumentation, barn, vårdnadshavare samt pedagoger. 

Förskollärarna i Buldus undersökning samtalar om barn som sociala aktörer och genom 

pedagogisk dokumentation kommunicerar och samspelar barn med varandra. Det bidrar till 

gemenskap och nyfikenhet att undersöka och utforska sin omvärld. Även Bjervås (2011) 

beskriver barn som sociala aktörer när hon lyfter fram barns kompetens och delaktighet inom 

pedagogisk dokumentation. Bjervås menar att förskolebarn, även de yngsta, har kunskap att 

använda dokumentation i förskolan eftersom den kan vara ett kommunikationsstöd för de barn 
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som inte utvecklat det verbala språket. Förskollärare behöver medvetet skapa möjligheter för 

barn att använda dokumentationen och göra den tillgänglig för alla individer. Åldern är ingen 

begränsning för att delta, men det förutsätter att förskollärare medvetet använder pedagogisk 

dokumentation som ett arbetssätt i verksamheten för samtliga barn oavsett ålder.  

 

I Bedömning i förskolors dokumentation – fenomen, begrepp och reglering, visar Ann-Christine 

Vallberg Roths (2014) resultat att förskolor använder varierande former av dokumentation i 

verksamheterna, såsom individuella utvecklingsplaner och relationsutvecklingsscheman. Dock 

visar studiens resultat att pedagogisk dokumentation är den mest framträdande 

dokumentationsformen för att bedöma och utveckla verksamheten samt barns lärande. Vidare 

framhäver Vallberg Roth (2014) att bedömning kan ske på verksamhets- och individnivå. 

Genom systematisk dokumentation kan förskollärare utmana barn att utvecklas i riktning mot 

läroplanens mål, samtidigt som en verksamhetsinriktad utveckling kan åstadkommas. I linje 

med detta lyfter även Ingela Elfström (2013) fram i sin avhandling Uppföljning och utvärdering 

för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling 

och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, att dokumentation är materiell och finns kvar som 

fysiskt objekt vilket möjliggör att materialet kan användas vid uppföljning av verksamheten. I 

Elfströms resultat framkommer att ett sparat dokumentationsunderlag underlättar arbetet vid 

utvärdering av verksamhetens kvalitetsutveckling, vilket genomförs terminsvis på den aktuella 

förskola där studien ägt rum.  

4.1.1 Positiva aspekter med pedagogisk dokumentation 

 

Resultatet i Buldus (2010) studie visar att samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare 

ökar genom att barns lärande synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Vårdnadshavare 

upplever större delaktighet och insikt i barns lärande när de kan ta del av förskollärares arbete 

med pedagogisk dokumentation. Buldu menar att detta är en positiv aspekt vilket i sin tur bidrar 

till att vårdnadshavare upplever det lättare att prata med barn om sina erfarenheter i förskolan. 

I likhet med Buldus (2010) studie visar även Elfströms (2013) undersökning att 

vårdnadshavares inverkan är en betydelsefull del av förskolan. Hon menar att utifrån en 

demokratisk aspekt kan pedagogisk dokumentation främja barns och vårdnadshavares 

delaktighet och inflytande i det pedagogiska arbetet. Även Bjervås (2011) ser pedagogisk 

dokumentation utifrån ett demokratiskt perspektiv, där en central del är lyssna in och göra barns 

röster hörda. Vallberg Roth beskriver dokumentation som en social aktör i verksamhetens 
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dokumentationsprocess. Dokumentationen är en aktiv medskapare och en viktig del i samspelet 

mellan olika aktörer i förskolan, med syfte att forma meningsfullt lärande hos individer genom 

pedagogisk dokumentation.  

 

I Buldus (2010) resultat framgår att utifrån förskollärarnas perspektiv, är pedagogisk 

dokumentation ett arbetssätt där de gemensamt kan analysera och utvärdera varandra och den 

egna undervisningen. Genom gemensam reflektion kunde förskollärarna förändra, förbättra och 

utveckla sitt arbete med barngruppen. Reflektionen bidrog även till större medvetenhet om 

barns lärprocesser och mer välgrundade beslut fattades. I Elfströms (2013) undersökning 

observerar hon ett planeringssamtal mellan kollegor i ett arbetslag. Elfström reflekterar över att 

en dokumentation kan uppfattas och tolkas på varierande sätt beroende på olika individers 

kompetens. De olika synsätt som framkommer är positiva för att synliggöra och reflektera kring 

det insamlade materialet. Elfström värdesätter varje enskild pedagogs delaktighet i pedagogisk 

dokumentation för att tillsammans möjliggöra en förändringsprocess.  

4.1.2 Negativa aspekter med pedagogisk dokumentation 

 

Utifrån Bjervås (2011) avhandling framkommer även kritik mot arbetssättet pedagogisk 

dokumentation. Bjervås diskuterar utifrån barns perspektiv och ifrågasätter etiska 

ställningstaganden gällande hur barn synliggörs i verksamheten genom pedagogisk 

dokumentation. Etiska ställningstaganden är en förutsättning för genomförande av arbetssättet, 

vilket ger möjlighet till att identifiera barns lärprocesser. Förskollärarna i Buldus (2010) studie 

nämner att pedagogisk dokumentation är ett tidskrävande arbete och de ser svårigheter gällande 

vilket av det dokumenterade materialet som ska användas vidare i den pedagogiska 

dokumentationen. Även Bjervås (2011) understryker den tidskrävande aspekten och att man 

därför bör koncentrera sig på en hög kvalité i det dokumentationsmaterial som inhämtas. 

Genom att begränsa dokumenterandet kan värdefull tid läggas på reflektionsprocessen vilket 

utgör den grundläggande delen av pedagogisk dokumentation.  

 

Elfström (2013) och Bjervås (2011) konstaterar att dokumentation ofta stannar vid endast ett 

oreflekterat material som inte tas vidare till ett reflektionsarbete, vilket resulterar i att endast 

presentera vad barn gjort. I avhandlingarna framgår det att endast sätta upp barns alster i 

förskolans lokaler inte är tillräckligt. En förutsättning för att barns lärande ska utvecklas och 
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stimuleras framåt, är att förskollärare medvetet använder dokumentation som underlag för 

planering och genomförande av pedagogiskt arbete i verksamheten.  

4.1.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I den tidigare forskningen (Bjervås, 2011; Buldu, 2010; Vallberg Roth, 2014; Elfström, 2013) 

betonas sammanfattningsvis pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg i förskolan med 

syfte att utveckla barns förmågor såväl som verksamhetens kvalitet. Forskarna bekräftar 

förekomsten av pedagogisk dokumentation i förskolor där gemensam reflektion är en 

grundläggande förutsättning. Utifrån den tidigare forskningen framkom ytterligare positiva 

aspekter gällande pedagogisk dokumentation, då den exempelvis kan ge vårdnadshavare en 

större inblick i barns vardag i förskolan. Samtliga studiers resultat poängterar dock att ett arbete 

med pedagogisk dokumentation kräver mycket tid, vilket ses som en negativ faktor. Den 

tidigare forskningen är relevant för vår studie då den lyfter fram olika sätt att se på pedagogisk 

dokumentation beroende på i vilket syfte den används. Studiens tidigare forskning ger en 

bredare bild av hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i olika verksamheter.   
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5 Problemformulering 

I Läroplan för förskolan (2016) står det att arbetslaget kontinuerligt och systematiskt ska 

dokumentera, följa upp och analysera varje individs utveckling och lärande på förskolan (2016, 

s. 14).  Barn ska göras delaktiga i dokumentationsprocessen och deras perspektiv ska tas tillvara 

på. Ett sätt att följa barns utveckling är genom pedagogisk dokumentation (för definition av 

begreppet se 2.1 Vad är dokumentation och pedagogisk dokumentation?), vilket kan ge 

förskollärare möjlighet att utvärdera och utveckla varje individs lärprocesser samt 

verksamhetens kvalitetsutveckling. Idag finns det krav på dokumentation i förskolan, men det 

saknas riktlinjer för hur arbetet ska gå till. I Lise-Lotte Bjervås (2011) avhandling Samtal om 

barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan, konstateras en 

tidskrävande aspekt av ett arbete med pedagogisk dokumentation. Det framkommer att 

dokumentationsprocessen tar tid och att det inte finns något färdigt arbetsmaterial att följa. Hur 

ser det då ut i förskoleverksamheter? Förekommer det pedagogisk dokumentation, vilka 

arbetssätt används i verksamheter och vad är syftet med dessa?  

 

6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av pedagogisk dokumentation i förskolor, 

vilka arbetssätt som förekommer samt i vilket syfte. För att besvara syftet utgår vi från följande 

frågeställningar:  

 

 Hur ser förekomsten av pedagogisk dokumentation ut i förskolor?  

 

 Vilka arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial används för pedagogisk 

dokumentation?  

 

 I vilka syften används pedagogisk dokumentation?   



 

17 

 

7 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för insamling av datamaterialet samt hur urval av 

informanter gjorts. Metodens genomförande och tillvägagångssätt presenteras och 

efterarbetsprocessen med det insamlade datamaterialet beskrivs. Avslutningsvis lyfts 

resonemang gällande etiska hänsynstaganden fram och reflektion över metodens validitet och 

reliabilitet diskuteras.  

7.1 Metodval 

 

Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning förskolor arbetar med pedagogisk 

dokumentation, vad syftet med detta arbete är samt att ta reda på vilka olika arbetssätt och 

metoder de använder. Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod för vår datainsamling för att 

få en förståelse om pedagogers resonemang gällande pedagogisk dokumentation. Judith Bell 

(2006), professor i forskningsmetodik, beskriver i boken Introduktion till forskningsmetodik att 

intervju är en metod som kan ge ett rikare material och innehåll, jämfört med andra 

undersökningsmetoder (2006, s. 158).  

 

Vi har medvetet valt att utgå från att ställa öppna frågor och genomföra en semistrukturerad 

intervju vilket lämnar utrymme att ställa följdfrågor, utveckla eller fördjupa informantens svar. 

Intervjuerna utgår från ett intervjuschema med förutbestämda frågor men det finns en 

flexibilitet att följa upp ämnen relevanta för vår studie. Bell poängterar att intervjuer är 

tidskrävande särskilt under ett kortare projekt. Förberedelserna för en intervju i form av 

formulering av frågor samt transkriberingstiden efter genomförandet, är två tidskrävande 

aspekter. Vidare menar Bell att en ljudupptagning under intervjusamtalet underlättar 

efterarbetet (2006, s. 158-166). Utifrån författarens synpunkt har vi gjort ett medvetet val att 

använda oss av ljudupptagning under våra samtalsintervjuer.  

7.2 Urval 

 

I starten av examensarbetet undersökte vi olika förskolors hemsidor för att ta reda på vilka 

verksamheter som kontinuerligt arbetar med pedagogisk dokumentation. Vi valde att kontakta 
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de förskolor där det framgick att pedagogisk dokumentation är en del av verksamheten. Vi har 

valt att intervjua fem förskollärare vilka representerar fem olika förskolor inom skilda 

rektorsområden i samma landskap. Orsaken till att vi valt förskolor inom olika rektorsområden, 

är att arbetet med pedagogisk dokumentation kan te sig på varierande sätt. Detta grundar vi på 

att läroplanen endast lyfter fram mål och riktlinjer för förskolans dokumentationsarbete.  

 

De informanter vi valt att intervjua är förskollärare vilka ansågs vara drivande och ledande inom 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen i respektive verksamhet. Vi efterfrågade 

förskollärare med denna kunskap för att skapa goda förutsättningar att få en bild av hur 

pedagogisk dokumentation ser ut i verksamheterna. Vi har ingen tidigare koppling till någon av 

förskolorna eller de förskollärare vi valt att intervjua. Forskarna Peter Esaiasson, Mikael 

Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2007), menar att intervjuaren ska försöka 

komma nära intervjupersonens tankevärld för att verkligen komma åt informantens 

uppfattningar om det valda ämnet. Det är dock viktigt att det inte finns en vänskapsrelation 

mellan de deltagande under en samtalsintervju eftersom det riskerar att ge konsekvenser för 

intervjuns frågor och svar (2007, s. 291-292). I linje med detta valde vi att intervjua personer 

vi inte har någon personlig relation till eftersom vi ville hålla samtalsintervjuerna på en 

professionell nivå.  

7.3 Forskningsetiska överväganden 

 

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning beskrivs fyra allmänna forskningskrav att ta hänsyn till inför en vetenskaplig studie 

(2002). Vi valde att ta ställning till dessa forskningskrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför intervjuerna informerades 

de berörda förskollärarna via telefon om studiens syfte och att de kommer att ingå i en 

vetenskaplig studie. Varje förskollärare mottog ett mail innan intervjutillfället med ett bifogat 

informationsbrev. Samtyckeskravet blir tydligt i informationsbrevet där informantens 

rättigheter klargörs för att kunna ta ställning till sin medverkan. Det framgick tydligt att 

intervjun bygger på konfidentialitet vilket innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

obehöriga att identifiera personer som deltagit i studien. Detta var ett medvetet 

ställningstagande för att informantens namn och arbetsplats inte skulle kunna identifieras av 
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någon utomstående. I informationsbrevet framkom även att studiens intervjusvar endast 

kommer att användas till forskningsändamålet.  

7.4 Pilotintervju och genomförande av intervjuer 

 

Inför våra intervjuer valde vi att genomföra en pilotintervju med en förskollärare som en av oss 

kände till sedan tidigare. Syftet med pilotintervjuer är att testa och bearbeta intervjumaterialet 

för att skapa ett bra underlag inför kommande intervjuer (Bell, 2006, s. 118 och 214). Vi ville 

kontrollera om våra frågor var tillräckligt tydligt formulerade och om de gav svar kopplade till 

studiens frågeställningar. Ytterligare en aspekt vi ville undersöka var hur lång tid 

samtalsintervjun tog för att kunna informera informanterna om detta. Utifrån pilotintervjun 

gjorde vi vissa korrigeringar i våra frågor för att tydliggöra dem.  

 

Inför genomförandet av intervjuerna tog vi kontakt per telefon med de utvalda förskolorna. Vi 

informerade om vårt självständiga examensarbete och det valda ämnesområdet. Därefter ställde 

vi frågan om det fanns möjlighet att genomföra en samtalsintervju med en förskollärare på 

respektive förskola. Vi efterfrågade den person verksamheten ansåg hade bredast kunskap och 

var mest insatt inom pedagogisk dokumentation. Vi resonerade tillsammans fram ett datum för 

den aktuella intervjun och informerade om hur lång tid de behövde avsätta från verksamheten 

samt att det endast handlade om ett intervjutillfälle.  

 

I god tid före det inbokade mötet skickade vi ut ett informationsbrev till de berörda 

förskollärarna via e-post (se bilaga 2). Där bifogades ett dokument med information om 

undersökningens syfte samt informantens rättigheter. Bell (2006) understryker att intervjuaren 

har skyldighet att informera informanten om intervjuns syfte och vad det insamlade materialet 

ska användas till. Detta bör ske skriftligt innan intervjun äger rum för att informanten ska ges 

tid att ta del av informationen (2006, s. 157). I informationsbrevet uppmanades även 

informanten att fundera över om förskolan använder något särskilt arbetsunderlag när de utför 

dokumentation, eftersom vi gärna ville ta del av det eventuella materialet.  

 

Intervjuerna genomfördes i lokalerna på respektive förskola. Vi använde en diktafon för att 

spela in intervjun vilket gjorde att vi kunde bearbeta det insamlade materialet vid ett senare 

tillfälle. Bell (2006) menar att inspelning av en intervju möjliggör att intervjuaren kan ägna full 
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uppmärksamhet på det som händer under samtalet och därmed kan eventuella följdfrågor ställas 

(2006, s. 165). En av oss var huvudansvarig för att ställa frågor till informanten, medan den 

andra tog anteckningar. Vi valde att föra anteckningar för att kunna ställa följdfrågor och ifall 

vi behövde få något förtydligat i slutet av intervjusamtalet. Intervjun inleddes med ett fåtal 

bakgrundsfrågor gällande utbildning och yrkeserfarenhet, för att sedan övergå till huvudfrågor 

rörande pedagogisk dokumentation. Efter avslutat intervjutillfälle transkriberades materialet för 

att utgöra underlag till studiens resultatdel.  

 

7.5 Databearbetning 

 

Efter varje intervjutillfälle har vi sammanställt frågorna och svaren genom att lyssna på det 

inspelade materialet. Inspelningsmaterialet transkriberades i sin helhet för att senare kunna 

användas i resultatet av vår studie. Vi valde att ordagrant skriva ner vad informanterna berättade 

för att skapa en helhetsbild och undvika feltolkningar. Det insamlade arbetsmaterialet 

förskolorna använde som underlag till pedagogisk dokumentation, analyserades för att sedan 

presenteras i resultatdelen av arbetet.  

 

Utdrag ur transkriptionerna har valts ut i form av relevanta citat som kommer att vävas in i 

texten. Vi har gjort vissa omformuleringar av informanternas talspråk för att göra dem mer 

läsvänliga i citaten. Genom att exempelvis förtydliga förskollärarnas sätt att uttrycka sig om 

Ipad, dator, projektor och kamera har vi har valt att använda digitala verktyg som ett 

samlingsbegrepp. De kommentarer som valdes bort var uttalanden som inte var relevanta i 

förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Vi har gjort ett medvetet val att inte återge 

alla kommentarer från informanterna eftersom det skulle ge för många liknande citat i 

resultatdelen.  

 

Namnen i uppsatsen är fingerade för att inte kännas igen av någon utomstående. Detta var ett 

medvetet val för att samtliga informanter skulle kunna förmedla en verklig syn på förskolans 

arbete med pedagogisk dokumentation. Vi har till följd av detta valt att benämna förskolorna 

och förskollärarna med siffrorna 1-5, för att särskilja vem som är vem. Förskola 1 representeras 

av förskollärare 1 och så vidare. Varje förskollärare företräder den verksamhet de arbetar inom 

och uttrycker en gemensam syn på arbetet med pedagogisk dokumentation. Trots att vi 

efterfrågar verksamhetens gemensamma syn kan den enskilda förskolläraren ha egna 
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uppfattningar som skiljer sig åt från de resterande förskollärarna. Vi är medvetna om detta i vår 

undersökning men utgår från att informanterna ger oss en rättvis bild av arbetet med pedagogisk 

dokumentation.  

7.6 Reflektion över metod 

 

De fem intervjuer vi genomfört har gett svar på de frågor vi har utifrån våra frågeställningar. 

Vi är medvetna om att vårt resultat från intervjuerna inte gäller generellt för alla förskolor, utan 

representerar endast informanternas förskolor och rektorsområden. Vi anser att reliabiliteten av 

intervjuernas resultat är hög eftersom våra frågeställningar är kopplade till ett arbetssätt och 

inte berör personliga frågor eller känsliga områden. Bell (2006) beskriver att reliabiliteten av 

en metod mäter i vilken utsträckning svaret är tillförlitligt. En hög grad av reliabilitet innebär 

att resultatet blir detsamma vid olika tillfällen och oberoende av eventuella omständigheter 

(2006, s. 117). Eftersom vi genomfört en pilotintervju var vi väl medvetna om hur lång tid 

intervjutillfällena beräknades att ta. Vi hade i förväg informerat informanterna om att de 

behövde avsätta en timma för intervjusamtalet vilket innebar att vi hade en god tidsmarginal. 

Att informera om tidsaspekten anser vi bidrog till att informanterna upplevde mindre stress 

vilket medförde utförliga svar på våra frågor och stärkte reliabiliteten i svaren.  

 

Syftet med den genomförda pilotintervjun var att testa frågornas validitet för att se huruvida 

frågorna och deras formulering uppfattades av informanten, samt om frågornas svar 

möjliggjorde att våra huvudfrågeställningar för studien besvarades. Bell (2006) menar att ett 

tillvägagångssätt för att vara väl förberedd inför en intervju är att testa frågornas validitet genom 

att exempelvis intervjua andra provpersoner (2006, s. 118). En viktig aspekt att reflektera över 

är dock att man aldrig kan vara helt säker på att svarspersonen ger pålitliga och sanningsenliga 

svar på frågorna, vilket medför en lägre grad av validitet i undersökningen.  

7.7 Arbetsfördelning  

 

Arbetsfördelningen har präglats av ett gemensamt arbete som planerats och genomförts 

tillsammans där gemensamma beslut tagits om arbetets ämne, syfte och frågeställningar. Under 

intervjutillfällena valde vi att inta olika positioner där en var huvudansvarig för intervjun medan 

den andra förde anteckningar och lyfte fram följdfrågor. Vi valde att turas om att vara 
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huvudansvarig för intervjuerna varannan gång, för att kunna utveckla vår roll under 

intervjutillfällena. Vi har valt att skriva texten tätt tillsammans för att skapa ett 

sammanhängande språk genom hela arbetet och för att säkerställa att vi har samma uppfattning 

om resultatet.  
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8 Resultatredovisning 

Studiens syfte är att undersöka hur förekomsten av pedagogisk dokumentation ser ut i förskolor. 

Vi vill även undersöka vilka arbetssätt som används och vad syftet med den pedagogiska 

dokumentationen är. I följande kapitel presenteras det empiriska materialet från 

samtalsintervjuerna kopplat till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Resultatdelen består av rubriker i form av våra tre forskningsfrågor. Under varje 

forskningsfråga redovisas utvalda kommentarer från informanterna. Ett begränsat urval 

presenteras eftersom flera av svaren är av liknande karaktär som annars leder till upprepning. 

Studiens resultat är uppbyggt utifrån följande rubriker: Hur ser förekomsten av pedagogisk 

dokumentation ut i förskolor? Vilka arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial används 

för pedagogisk dokumentation? samt I vilka syften används pedagogisk dokumentation?  
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Nedan presenteras en övergripande sammanställning av förskolornas arbete med pedagogisk 

dokumentation:  

 

Tablå 1. Översikt över studiens resultat 

 

 

Utifrån tablå 1 kan vi konstatera att reflektionsarbete förekommer i barn- och personalgrupp i 

samtliga förskolor i studien. Digitala verktyg är ett betydelsefullt hjälpmedel för den 

pedagogiska dokumentationen och används i variende utsträckning. Verksamheterna använder 

olika arbetsmaterial för att underlätta genomförandet av ett reflektionsarbete där syftet med den 

pedagogiska dokumentationen kan variera. Syftet kan exempelvis vara att utveckla och 

synliggöra barns lärprocesser, främja vårdnadshavares delaktighet, men även ligga till grund 

för ett systematiskt kvalitetsarbete.  

 Hur ser förekomsten 

av pedagogisk 

dokumentation ut? 

Vilka verktyg används för ett 

arbete med pedagogisk 

dokumentation?  

I vilka syften används pedagogisk 

dokumentation? 

Förskola 1 Reflektionsarbete 

förekommer i barn- och 

personalgrupp. 

 Ipad 

 LIP- Lpfö i praktiken 

 SWOT-analys 

 OneNote anteckningsapp 

 Powerpoint för 

kvalitetsutveckling 

  

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Dokumentation av barns 

lärprocesser 

 Utveckla pedagogens 

förhållningssätt 

 Vårdnadshavares delaktighet 

 

Förskola 2 Reflektionsarbete 

förekommer i barn- och 

personalgrupp. 

 Ipad 

 Projektor 

 Lotusdiagram 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Synliggöra barns egna lärande 

 Vårdnadshavares delaktighet 

 

Förskola 3 Reflektionsarbete 

förekommer i barn- och 

personalgrupp. 

 Ipad 

 Projektor 

 PicCollage 

 Popplet tankekarta 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Synliggöra barns egna lärande 

 Utveckling av projekt 

 Vårdnadshavares delaktighet 

 

Förskola 4 Reflektionsarbete 

förekommer i barn- och 

personalgrupp. 

 Ipad 

 Observationsschema 

 Keynote 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Dokumentation av barns 

lärprocesser 

 Utveckling av projekt 

 Vårdnadshavares delaktighet 

 

Förskola 5 Reflektionsarbete 

förekommer i barn- och 

personalgrupp. 

 Ipad 

 Projektor 

 Lotusdiagram 

 Observationsschema 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Synliggöra barns lärprocesser 

 Vårdnadshavares delaktighet 
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8.1 Hur ser förekomsten av pedagogisk dokumentation ut i 
förskolorna? 

 

Utifrån intervjutillfällena kan vi konstatera att det förekommer ett arbete med pedagogisk 

dokumentation inom barn- och personalgrupp i samtliga förskolor vi studerat. Under 

intervjuerna ställs den inledande frågan Vad är det första du tänker på när du hör ordet 

dokumentation? Det framkom en gemensam bild på begreppet dokumentation då samtliga 

förskollärare uttrycker ord såsom foto, film och text. Dessa verktyg är betydelsefulla för ett 

dokumentationsarbete, menar förskollärarna i studien. Förskollärare 2 beskriver dokumentation 

som starkt förknippat med att fotografera det barn gör, vilket representerar samtliga förskolors 

syn på dokumentation.  

 

Vidare under intervjutillfällena ställs frågan När anser du att det blir en pedagogisk 

dokumentation? Förskollärare 2 uttrycker följande:  

 

Ja, det är just det som är det viktiga i alltihopa. Det man måste göra är att gå på djupet i en 

dokumentation och för att den ska bli pedagogisk måste man lyfta den och diskutera 

tillsammans, t.ex. varför tar vi kort på just det här? Vad är syftet? Vad ska vi fokusera på? För 

man kan inte ta kort på allt man gör utan det måste finnas en tanke bakom. 

 

Även förskollärare 1 talar om vikten av att göra medvetna val kopplade till den pedagogiska 

dokumentationen:  

 

Jag anser att dokumentationen blir pedagogisk först när man har en tanke bakom den. I den 

här förskolan ser vi pedagogisk dokumentation som en grund till verksamhetens 

kvalitetsarbete och därför blir det här arbetet väldigt viktigt och bör finnas med som en del i 

vardagen. 

 

Utifrån samtalen ovan kan konstateras att förskollärare 1 och förskollärare 2 belyser vikten av 

syftet med dokumentationen för att den ska bli ett underlag till pedagogisk dokumentation. 

Samtliga informanter i studien lyfter fram tanken bakom det insamlade materialet som 

betydelsefull för ett fortsatt reflektionsarbete. Elfström (2013) och Bjervås (2011) menar att ett 

medvetet dokumentationsarbete ligger till grund för ett reflektionsarbete vilket därmed kan 

utveckla verksamheten och stimulera barns utveckling framåt. Samtliga förskollärare i studien 
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beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation sker tillsammans inom barn- och 

personalgrupp i varierande former. Flera aktörers deltagande är en förutsättning för att belysa 

olika individers perspektiv för förändring och utveckling av förskolans kvalitet.  

 

Förskollärare 4 berättar att de lägger stor vikt vid att dokumentera traditioner, exempelvis 

luciafiranden och vid att uppmärksamma barns födelsedagar. Denna dokumentation sätts in i 

avdelningens gemensamma dokumentationspärm som finns tillgänglig för barn, personal och 

vårdnadshavare. Vidare berättar förskollärare 4 att dokumentationspärmen är ett levande 

material som fylls på efter hand. Vid terminens slut tittar barnen och pedagogerna tillsammans 

tillbaka på den gångna terminen för att se vilka som fyllt år och vilka högtider de firat. Däremot 

poängterar förskollärare 3 och förskollärare 5 att de inte dokumenterar traditioner eftersom de 

anser att materialet inte används för att främja barns lärprocesser. De hävdar att 

uppmärksammandet av traditioner oftast sker som rutinmässiga aktiviteter varje år och inte har 

ett medvetet syfte att främja progression i barns lärande. Vi kan konstatera att det finns en tydlig 

skillnad i förskollärarnas inställning till vilka aktiviteter som ska synliggöras genom pedagogisk 

dokumentation. Förekomsten av ett reflektionsarbete kan alltså variera i olika utsträckning 

beroende på syftet och pedagogers inställning till vilka aktiviteter som anses vara av värde att 

dokumentera.  

 

I studien framkommer att samtliga förskollärare ser tiden som ett hinder då många andra 

arbetsuppgifter prioriteras före ett arbete med pedagogisk dokumentation. Förskollärare 3 

menar att reflektionsarbetet ska knytas an till de vardagliga situationerna i förskolan, vilket kan 

ske i samlingen med barngruppen. Samlingen är en värdefull stund på förskolan och ger 

förskollärare möjlighet att gå på djupet i barns tankar. Lenz Taguchi (2013) menar att genom 

reflektion kan förändringar göras i verksamheten och nya perspektiv kan synliggöras vilket blir 

avgörande för det fortsatta arbetet (2013, s. 13). Förskollärare 2 förklarar att dokumentation i 

form av bild och film används som underlag för ett reflektionsarbete såväl i barn- som 

personalgrupp: 

 

Jag använder ofta digitala verktyg på samlingarna. Med hjälp av Ipad och projektor kan alla 

barn vara delaktiga samtidigt och vi kan se och reflektera i helgrupp. Barnen får träna på att 

lyssna på varandra men även själva återberätta och reflektera över saker de varit med om.  
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Under intervjutillfällena framkom åsikter från samtliga förskollärare i studien, att de har en 

viktig roll för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Vallberg Roth (2014)  hävdar att ett 

medvetet systematiskt dokumentationsarbete kan främja utveckling på individ- och 

verksamhetsnivå. Genom att kontinuerligt reflektera över dokumentationen och tidigare 

händelser kan barns lärande och kunnande utvecklas i riktning mot de gällande styrdokumenten 

för förskolan.  

 

På förskola 1 har förskollärarna ett tydligt huvudansvar för dokumentationsarbetet över 

samtliga avdelningar i verksamheten. Förskollärare 1 beskriver att det är ett stort ansvar att 

driva dokumentationsarbetet på alla avdelningar, men meningsfullt för att synliggöra barns 

lärprocesser. Det skapar en tydlig bild av arbetet mot läroplan- och verksamhetsmålen menar 

förskollärare 1. På förskola 4 hänvisar förskolläraren till Skolverkets (2010) stödmaterial 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, för pedagogisk dokumentation. 

Stödmaterialet används som ett hjälpmedel för att alla verksamma i förskolan ska kunna driva 

den pedagogiska dokumentationen och att arbetet inte enbart ska läggas på förskolläraren.  

 

I samtliga intervjuer lyfts etiska ställningstaganden fram gällande barns delaktighet i 

pedagogisk dokumentation. Samtliga förskolor i studien uttrycker en medvetenhet där de värnar 

om barns integritet i dokumentationssammanhang. Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman 

(2003) diskuterar etiska ställningstaganden i en förskoleverksamhet. Författarna menar att barns 

aktiviteter dagligen dokumenteras för pedagogernas intresse att använda dokumentationen i 

utvecklingssyfte. Etiska ställningstaganden är viktiga för att ge barn rätt till integritet och 

anonymitet (2003). I studien framkommer att samtliga förskollärare gör medvetna val i form av 

att fotografera barns händer och det barn gör, istället för vem som gör vad. Förskollärare 2, 

förskollärare 3 och förskollärare 4 menar att en av anledningarna till detta är att flera barn har 

skyddad identitet och att förskollärarna därför inte bör fotografera barns ansikten eftersom det 

förekommer att bilderna används i exempelvis veckobrev och på förskolans anslagstavla.  

Förskollärare 1 berättar följande när vi samtalar om etiska ställningstaganden:  

 

Alla föräldrar har svarat på en enkät om deras barn får lov att vara med på kort i verksamheten. 

Det är viktigt att informera om att bilderna gäller för ett pedagogiskt syfte. När jag tar kort på 

barnen fotar jag bakifrån eller endast på händerna. Fokus ligger på vad barnen gör och inte på 

vem som gör vad.  
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Utifrån citatet ovan kan konstateras att förskollärare 1 gör medvetna val inför dokumentation 

av barn.  Pedagogisk dokumentation kräver inte foton eller filmer där barns ansikten synliggörs, 

utan en dokumenterad händelse är ett underlag för att reflektera och samtala om en situation. 

Förskollärare 4 beskriver att de har ett viktigt ansvar att inte utelämna något barn och att även 

barn med skyddad identitet ska känna sig trygga i förskolan, vilket är representativt även för 

förskola 2 och förskola 3. Trots detta bör den pedagogiska dokumentationen vara en del av 

verksamheten och det gäller att hitta lösningar och möjligheter för att kunna genomföra arbetet. 

Förskollärare 5 berättar att pedagogerna är måna om att fråga varje individ om det är okej att 

fotografera, filma eller på annat sätt dokumentera något individen är delaktig i. När barn 

uttrycker att de inte vill delta i dokumentation är det viktigt att pedagogerna respekterar och 

accepterar detta, vilket även förskollärare 3 betonar.  

 

Under intervjutillfällena ställs frågan Vilka nackdelar upplever du med pedagogisk 

dokumentation? Samtliga informanter svarar att den enda negativa aspekten de upplever är att 

det är ett tidskrävande arbete, vilket kan påverka förekomsten av pedagogisk dokumentation i 

förskolan. Förskollärare 3 resonerar på följande sätt kring tidsaspekten med pedagogisk 

dokumentation, vilket är representativt för samtliga förskolor i studien:  

 

Nackdelarna är att det tar väldigt mycket tid. Det är egentligen den enda nackdelen kan jag 

tycka. Hade vi bara haft det här att fokusera på hade vi haft en otrolig kvalité i förskolan, en 

mycket högre kvalité än vad vi har nu. Då hade man kunnat göra så mycket mer, dokumentera 

fler situationer och göra den pedagogisk, men den tiden finns inte. 

 

I resultatet av Bjervås (2011) studie framkommer det att mängden insamling av 

dokumentationsmaterial bör begränsas för att hålla god kvalitet och bli tidsmässigt hanterbar. 

Detta är även något som Förskollärare 5 lyfter fram i samband med intervjufrågan, men också 

att det bör finnas ett klart syfte med vad man vill dokumentera för att materialet ska bli 

meningsfullt. Essén, Björklund och Olsborn Björby (2015) menar att man inte kan dokumentera 

och fånga allt som händer i en verksamhet. De ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg 

för att synliggöra delar ur verksamheten och lyfta fram pågående lärprocesser (2015, s. 9). 

Förskollärare 2 uttrycker att med hjälp av dagens lättillgängliga digitala verktyg tas det en stor 

mängd bilder i förskolan, vilka riskerar att samlas på hög och övergå till ett oreflekterat material. 

Det handlar om att avsätta tid för gemensam reflektion i arbetslaget, annars riskerar den 

pedagogiska dokumentationen att prioriteras bort av andra för stunden viktigare arbetsområden.  
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Sammanfattningsvis visar studiens resultat att pedagogisk dokumentation förekommer i de 

förskoleverksamheter vi undersökt. På frågeställningen Hur ser förekomsten av pedagogisk 

dokumentation ut i förskolor, kan vi konstatera att förskollärarna i studien systematiskt arbetar 

med pedagogisk dokumentation i verksamheterna. Det framkommer en gemensam syn på 

reflektionsarbetet där arbetssättet har både för- och nackdelar vilka påverkar förekomsten av 

pedagogisk dokumentation. En fördel är att arbetssättet kan bidra till verksamhetens utveckling 

av det systematiska kvalitetsarbetet, men även synliggöra barns lärprocesser och främja 

vårdnadshavares delaktighet. En av de nackdelar som framkom är att ett reflektionsarbete tar 

tid och därmed lätt kan prioriteras bort av andra arbetsområden, vilket kan påverka förekomsten 

av pedagogisk dokumentation.  

8.2 Vilka arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial 
används för pedagogisk dokumentation? 
 

Samtliga förskollärare i undersökningen beskriver att det förekommer ett liknande arbetssätt 

med pedagogisk dokumentation över alla avdelningar i respektive förskola. I förskola 2 och 

förskola 3 strävar man även efter ett liknande arbetssätt inom hela rektorsområdet vilket 

innefattar flera förskolor. Arbetet ser olika ut beroende på krav och direktiv från förskolans 

chef.  Förskollärare 2 beskriver följande:  

 

Vi har tidigare inte haft någon struktur för hur man ska arbeta med pedagogisk dokumentation 

utan alla har nog haft olika tillvägagångssätt. Chefen har tagit fram arbetsmaterial med 

riktlinjer som ska gälla inom vårt rektorsområde. Hon har introducerat, diskuterat och förklarat 

hur arbetet ska fungera. 

 

Utifrån resultatet av intervjuerna framkommer att arbetet med pedagogisk dokumentation även 

ser olika ut beroende på barngruppens ålder. Förskollärare 1 arbetar med yngre barn och 

använder bilder i reflektionsarbetet med barngruppen. Pedagogerna tar bilder på vad barnen 

gör, för att sedan samtala om dem vid ett senare tillfälle. Det ger barnen möjlighet att prata om 

bilderna och återuppleva sina tidigare erfarenheter. Även förskollärare 5 arbetar med yngre barn 

på förskolan och pekar på möjligheten med bilder på Ipad och projektor. ”Det skapar en vi-

känsla när alla kan se på projektorn samtidigt”, menar förskollärare 5. I linje med detta anser 

även förskollärare 3 att projektor är ett användbart verktyg för pedagogisk dokumentation:  
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Vi använder projektor och brukar ofta koppla upp bilder och filmer för att titta tillsammans. 

Det är mycket effektivare när alla barn kan se samtidigt. Vi pratar, reflekterar och diskuterar 

tillsammans och tar del av varandras tankar och upplevelser. 

 

I citatet ovan beskrivs vikten av digitala verktyg som hjälpmedel för den pedagogiska 

dokumentationen tillsammans med barngruppen. Det framkommer att samtliga förskolor i 

studien på varierande sätt använder digitala verktyg i samband med reflektionsarbeten. I 

förskola 4 har alla barn en egen personlig mapp på förskolans Ipads. Pedagogerna lägger efter 

hand in bilder och dokumentation i varje barns mapp och barnen kan välja att titta på dessa i 

vardagen. Detta arbetssätt gör barn delaktiga i sin egen dokumentation och möjliggör att ta del 

av det egna lärandet och följa utvecklingen.   

 

Bjervås (2011) beskriver de yngre barnens delaktighet inom pedagogisk dokumentation. Hon 

menar att dokumentation kan vara ett kommunikationsstöd för barn som inte utvecklat sitt 

verbala språk (2011). Digitala lärresurser kan komplettera och vara stöd i ett reflektionsarbete 

för alla individer oavsett ålder. Reflektionsarbete är en grundläggande förutsättning för 

pedagogisk dokumentation och med exempelvis projektor möjliggörs att flera individer kan 

delta i aktiviteten samtidigt. Detta arbetssätt möjliggör att barnen får träna på att kommunicera 

och lyssna på varandra menar förskollärare 5. Utifrån ovanstående kan konstateras att digitala 

verktyg är ett positivt hjälpmedel i flera aspekter för att göra barn delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Vidare poängterar förskollärare 3 fördelen med digitala verktyg. På förskolan får barn använda 

sig av en Ipad och göra egna bildkollage i appen PicCollage. Barnen fotograferar och väljer ut 

vilka bilder de vill använda, vad de finner intressant och vilken text de vill ha till sitt kollage. 

Edlund (2016) betonar vikten av att göra barn delaktiga i ett dokumentationsarbete eftersom det 

möjliggör för förskollärare att synliggöra ett barns perspektiv (2016, s. 106). Förskollärare 3 

beskriver att det ofta skiljer sig åt vad pedagogerna vill lyfta fram i dokumentationen i 

jämförelse med barns tankar om vad som är värdefullt att dokumentera. Med hjälp av digitala 

verktyg kan barn vara medskapare och delaktiga i sin egen lärandeprocess, exempelvis med 

appen PicCollage som ett stöd för pedagogisk dokumentation.  
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I förskola 3 används även appen Popplet där man skapar sin egen tankekarta. Pedagogerna 

använder appen för att synliggöra barns tankar och ta reda på vilka förkunskaper barngruppen 

har inför olika projekt. Pedagogerna skriver ner barns tankar, kommentarer och frågor i appen. 

Det är viktigt att det barnen säger skrivs ner direkt för att inget ska kunna tolkas i efterhand och 

därmed missförstås, menar förskollärare 3. Tankekartan finns tillgänglig i förskolan för att 

återkopplas till vid ett senare aktivitetstillfälle. Då kan frågor ställas som ”Minns du det här?” 

eller ”Hur tänkte du då?”, och barnen får möjlighet att reflektera över sina tidigare 

förkunskaper. Förskola 3 använder flera appar i syfte att hjälpa barn att delta på sin nivå i den 

mån det går. Apparna möjliggör reflektion där barn kan blicka tillbaka på sina tidigare 

kunskaper, förmedla tankar och därmed få syn på hur det egna lärandet utvecklas.  

 

På frågan om vilka arbetsmaterial som används för personalgruppens reflektionsarbete kan 

konstateras att observationsscheman (se bild nedan) och lotusdiagram (se bilaga 3) förekommer 

i flera av de studerade förskolorna. Användandet av observationsscheman förekommer med 

olika syften, exempelvis för att synliggöra barns lärandeprocess under en längre period och för 

att identifiera hur barnet utvecklas. Observationsscheman kan användas för att observera hela 

barngruppen men även för att analysera och stötta varje individuellt barn. Förskollärare 4 

förklarar användandet av ett observationsschema där pedagoger observerar barn och antecknar 

vad barnet gör, hur det gör något och vad barnet säger samt pedagogens egna reflektioner. 

Förskollärare 5 menar att observationsscheman kan användas som underlag till 

utvecklingssamtal där pedagogen i samråd med vårdnadshavare diskuterar det enskilda barnets 

utveckling.  

 

Figur 1. Observationsschema som används i förskola 4 och förskola 5.  
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Av de studerade informanternas förskolor visar det sig att förskola 2 och förskola 5 använder 

lotusdiagram som underlag för verksamhetens kvalitetsarbete. Lotusdiagram (se bilaga 3) utgör 

ett underlag för arbetslagets pedagogiska dokumentation. Ett lotusdiagram består av 

läroplanens mål och riktlinjer uppdelat inom olika områden. Vanligtvis markeras de 

strävansmål som uppnåtts under en aktivitet eller ett projekt. Utifrån lotusdiagram genomförs 

ett reflektionsarbete i den pågående arbetsprocessen för att se hur man uppnår de valda 

strävansmålen. Förskollärare 5 berättar att ett reflektionsarbete genomförs kontinuerligt under 

avdelningsmöten men även vid utvärdering av läsåret. Förskollärare 5 uttrycker följande om ett 

arbete med lotusdiagram: 

 

Vi utgår från diagrammet när vi planerar och utvärderar en aktivitet, sedan följer vi upp arbetet 

genom att kontinuerligt reflektera tillsammans i arbetslaget. Vi upplever att det ger oss en bra 

bild av barnets utveckling och det skapar möjlighet för oss att se vad som kan förbättras, då 

kan vi hela tiden vara säkra på att verksamheten håller en god kvalitet. 

 

Även förskollärare 2 beskriver ett arbete med lotusdiagram men målen för aktiviteten eller 

projektarbetet bestäms innan genomförandet till skillnad från det arbetssätt förskollärare 5 

beskrev. Förskollärare 2 menar att målet bör klargöras innan genomförandet för att säkerställa 

att syftet med aktiviteten uppnås:  

 

Vi använder oss av lotusdiagram i projektarbeten. Vi kartlägger vilka strävansmål från 

läroplanen vi vill arbeta mot och planerar arbetet fram tills utvärderingstillfället. Oftast sker 

en sådan utvärdering efter några veckor. Då reflekterar vi över projektet och analyserar hur vi 

arbetat mot målen och om vi uppnått dem. Om vi inte uppnått målen blir nästa steg att fundera 

på varför? Och hur går vi vidare? Det är med hjälp av utvärderingen som vi kan grotta in oss 

kring hur vi kan göra istället, annars är det lätt att man bara konstaterar att det inte fungerade. 

 

Gemensamt för förskola 2 och förskola 5 är att de samlar sina lotusdiagram i en pärm på 

avdelningen efter avslutad utvärdering. Materialet tas åter fram i kvalitetsutvecklingssyfte för 

att diskutera verksamhetens utveckling vid slutet av varje läsår. I förskola 1 används ett 

arbetsmaterial som påminner om ett lotusdiagram med läroplanens mål. Materialet benämns 

som Lpfö i praktiken och förkortas LIP (se bilaga 4) och är ett arbetsmaterial som 

verksamhetens chef tagit fram. Syftet med arbetsmaterialet är att utvärdera vilka läroplansmål 

man uppnått efter en avslutad aktivitet. Förskola 1 samlar dokumenten i en PowerPoint på 
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förskolans dator för att enkelt kunna fylla på och utvärdera verksamheten varannan månad. 

Utvärderingen ligger sedan till grund för förskolans kvalitetsarbete. Vi kan utifrån resultatet 

konstatera att förskola 1, förskola 2 och förskola 5 använder lotusdiagram och LIP i samma 

syfte. Först och främst för att utvärdera en aktivitet eller ett projekt, men i ett senare skede som 

underlag för verksamhetens kvalitetsutveckling.  

  

Samtliga förskolor genomför ett reflektionsarbete under olika former av möten, exempelvis 

arbetsplatsträffar, reflektionsmöten och kvalitetsmöten. Förskollärare 3 och förskollärare 4 

nämner att under arbetsplatsträffar kan innehållet variera beroende på vad som prioriteras under 

den pågående terminen. Tid för reflektionsarbete mellan kollegor ges i olika utsträckning och i 

varierande gruppkonstellationer. Förskollärare 2 och förskollärare 5 berättar om ett 

reflektionsarbete som kan bestå av att förskollärarna visar upp bilder, filmer och verksamhetens 

pågående projekt för de andra avdelningarna i verksamheten. Tillsammans diskuterar 

förskollärarna pågående arbeten vilket möjliggör för reflektion och att olika perspektiv kan 

synliggöras. I ett framåtskridande syfte är reflektion viktig för att kunna göra vissa förändringar 

och se vad vi behöver arbeta med framöver. Förskollärare 1 förklarar att förskolan har 

kvalitetsgrupp varje måndag, där personal från olika avdelningar tillsammans arbetar mot målen 

i läroplan, verksamhetsmålen samt diskuterar vad som behöver prioriteras framöver. Denna 

form av utvärdering synliggör arbetsprocessen och tydliggör vilka eventuella förändringar som 

behöver utföras.  

 

Ytterligare ett reflektionsunderlag förskola 1 använder sig av kallas för SWOT-analys (se bilaga 

5). Det är ett underlag för egen självutvärdering där pedagogen granskar sina styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot, kopplat till sin egen yrkesprofession. Förskollärare 1 beskriver att en 

SWOT-analys kan användas efter ett avslutat undervisningstillfälle för att reflektera över sin 

egen påverkan på barns utveckling och lärande. Man behöver ta ställning till vad som fungerat 

bra, vad som fungerat mindre bra, vad som kan utvecklas samt om det finns några yttre faktorer 

som påverkat undervisningen. Analysen grundar sig i personlig utveckling som diskuteras 

tillsammans med kollegor och skapar ett kollegialt lärande, vilket främjar pedagogers 

kompetensutveckling. Vidare menar förskollärare 1 att självgranskning är en central del i en 

pedagogisk verksamhet eftersom pedagogen har en viktig roll att driva verksamheten framåt. 

Vi reflekterar över att förskola 1 är den enda av studiens informanter som lyfter fram 

pedagogens förhållningsätt och delaktighet i verksamhetens utveckling.  
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Resultatet på frågeställningen Vilka arbetssätt förekommer och vilka arbetsmaterial används 

för pedagogisk dokumentation, visar att förskolorna använder liknande arbetsformer och till 

viss del liknande arbetsmaterial. Detta varierar beroende på vilka krav och direktiv 

verksamhetens chef ställer på de anställda. Samtliga förskollärare i studien beskriver digitala 

verktyg som ett hjälpmedel för att genomföra pedagogisk dokumentation. Arbetsverktygen är 

en betydelsefull del som påverkar förekomsten av pedagogisk dokumentation i förskolan. Med 

stöd av digitala verktyg möjliggörs barns delaktighet i ett reflektionsarbete oavsett ålder eller 

tidigare erfarenheter.  

8.3 I vilka syften används pedagogisk dokumentation? 

 

Tre av förskollärarna i studien nämner att de i första hand dokumenterar barns lärprocesser. 

Syftet är att synliggöra barns lärande i förhållande till den individuella utvecklingen. Buldu 

(2010) anser att gemensam reflektion i arbetslaget bidrar till ökad medvetenhet om barns 

inlärningsstrategier för att kunna stötta och utmana varje individs lärprocess. Förskollärare 3 

beskriver att de dokumenterar för att ta reda på hur barnet utvecklas exempelvis språkligt och 

socialt:  

 

Jag tycker att för barnens skull är det stimulerande både språkligt, socialt och minnesmässigt, 

att lära sig reflektion som verktyg. Att gå tillbaka och kunna återberätta och kunna se tillbaka 

innan man går framåt, är väldigt positivt för barnens utveckling.  

 

Förskollärare 2 menar att den pedagogiska dokumentationen möjliggör att barn får vara 

delaktiga i sin egen utveckling och de kan få syn på sitt eget lärande, vilket representerar 

samtliga förskolor i studien. Förskollärare 2 fortsätter att beskriva följande:  

 

Barnen är ofta mitt uppe i det de gör, till exempel under en aktivitet. Då är det bra att kunna 

återkoppla vid ett senare tillfälle med hjälp av inspelat material, bilder eller nedskrivna 

kommentarer. Då kan vi pedagoger berätta ”Du sa det här, hur tänkte du då?”. Barnen får 

möjlighet att reflektera över sig själva, vad de sagt och gjort, alltså se aktiviteten från ett nytt 

perspektiv.  
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Förskollärare 2 och förskollärare 3 förklarar att den pedagogiska dokumentationen ligger till 

grund för utveckling av ett projekt eller ett temaarbete. Genom ett reflektionsarbete med 

barngruppen kan förskollärarna ta reda på hur de ska arbeta vidare och åt vilket håll projektet 

ska tas. I en barngrupp kan barns fokus förändras som hastigast och det är därför en fördel med 

gemensam reflektionstid för förskollärarna.  

 

Ytterligare ett syfte med pedagogisk dokumentation är enligt förskollärare 1 att tydliggöra 

läroplansmålen samt för uppföljning av verksamhetens kvalitetsarbete. Chefen för förskola 5 

ställer krav på förskollärarna att arbeta med pedagogisk dokumentation för att kvalitetssäkra 

verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för verksamhetens 

utvärdering som görs varje år i syfte att hålla en god kvalitet i förskolan. Enligt Monica Nilsson 

och Karin Alnervik (2015) är förskolan i ett ständigt pågående förändrings- och 

utvecklingsarbete (2015, s. 133). Vidare poängterar förskollärare 5 att ett arbete med 

pedagogisk dokumentation underlättar vid kvalitetsredovisning, då halva arbetet redan är gjort 

eftersom man har ett dokumentationsmaterial att blicka tillbaka på. Flertalet av informanterna 

anser att den pedagogiska dokumentationen bidrar till att skapa en helhetsbild av verksamheten, 

där händelser i vardagen synliggörs samtidigt som den möjliggör återblick, reflektion och att 

arbetet framskrids. Förskollärare 4 redogör följande:  

 

Vi ser att genom pedagogisk dokumentation kan vi tydliggöra varje barns kompetens, men 

också den kompetens barngruppen tillsammans skapar. 

 

Genom pedagogisk dokumentation ges barn möjlighet att reflektera över och få syn på sitt eget 

lärande. Vidare menar förskollärare 4 att den pedagogiska dokumentationen bidrar till att barn 

kan ta del av varandras lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.  

 

På frågan Hur görs vårdnadshavare delaktiga i den pedagogiska dokumentationen? uttrycker 

samtliga informanter att kontakten med vårdnadshavarna stärks när de görs delaktiga i barns 

lärandeprocess genom den pedagogiska dokumentationen, vilket även Buldu (2010) hävdar i 

sin studie. I förskolans läroplan står det att förskolan ska komplettera hemmet och skapa goda 

möjligheter för vårdnadshavare att vara delaktiga i såväl barns utveckling som förskolans 

utvärdering och innehåll (Lpfö98, 2016, s. 13).  Pedagogisk dokumentation kan ligga till grund 

för ett gemensamt arbete mellan förskollärare och vårdnadshavare att stötta barns utveckling 

och lärande. Utifrån vår studie framkom att utvecklingssamtal, föräldramöten och vernissage 
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är flera exempel på situationer där vårdnadshavare ges möjlighet till större inblick i barns 

vardag i förskolan. Förskollärare 4 menar att ett syfte med den pedagogiska dokumentationen 

är att skapa ett målmedvetet samarbete mellan förskolan och hemmet, där samtliga aktörer är 

delaktiga i barnets utveckling.  

 

På frågeställningen I vilka syften används pedagogisk dokumentation, uppkommer varierande 

svar beroende på vem dokumentationen är till för. Den kan riktas till förskolläraren själv, 

barnet, vårdnadshavarna, arbetslaget eller i syfte att utveckla verksamheten. Ett 

reflektionsarbete kan genomföras tillsammans med samtliga aktörer inom förskolans 

verksamhet och det är först då det blir pedagogisk dokumentation. En helhetsbild av 

verksamheten kan skapas genom att synliggöra samtliga aktörers perspektiv. Utifrån 

intervjuerna framkom att pedagogisk dokumentation kan användas som ett framåtsyftande 

arbetssätt för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Förskollärarna i studien lyfter fram 

pedagogisk dokumentation som viktig för synliggörandet av barns egen lärprocess där de ges 

möjlighet att följa den individuella utvecklingen.  
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9 Diskussion och slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förekomsten av pedagogisk dokumentation ser ut i 

förskolor. Vi ville även ta reda på vilka arbetssätt som används och vad som är syftet med den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan. Vi har studerat pedagogisk dokumentation utifrån 

förskollärares perspektiv i form av kvalitativa intervjuer med fem förskollärare. I Läroplan för 

förskolan (2016) står det att arbetslaget kontinuerligt och systematiskt ska dokumentera, följa 

upp och analysera varje individs utveckling och lärande på förskolan (2016, s. 14). Med 

läroplanen som utgångspunkt fann vi det intressant att undersöka hur ett arbete med pedagogisk 

dokumentation kan se ut eftersom det inte finns några arbetsmaterial att utgå ifrån. Följande 

kapitel innehåller slutsatser utifrån huvudresultaten samt en diskussionsdel där tidigare 

forskning diskuteras i förhållande till studiens resultat.  

9.1 Diskussion 

 

I resultatdelen framgick det att pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att 

utvärdera verksamheten i förskolan, vilket även Lenz Taguchi (2013) beskriver. Samtliga 

förskolor i studien använder sig av pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt för att 

utvärdera, utveckla och följa barns lärande i samband med verksamhetens mål och riktlinjer. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) konstaterar att syftet med pedagogisk 

dokumentation är att få kunskap om barns lärande vilket möjliggör för förskolläraren att följa 

varje individs utvecklingsprocess genom ett reflektionsarbete. Författarna menar även att 

förskollärare behöver klargöra syftet och till vilket användningsområde dokumentationen ska 

användas. Vi får intrycket av att informanterna i vår studie ser verktyget, pedagogisk 

dokumentation, som ett positivt arbetssätt vilket bidrar till att synliggöra barns lärprocesser och 

möjliggör att följa barns utveckling.  

 

Resultatet visar olika varianter av utmaningar med pedagogisk dokumentation. En av dessa 

utmaningar är att förskollärare bör ha ett medvetet syfte gällande varför ett visst material samlas 

in och vad man ska använda det till. En förskollärare poängterar att man bör begränsa 

insamlingen av bilder och filmer, annars riskerar dokumentationen att bli för stor och svår att 

slutföra. Ytterligare en utmaning anses vara tiden för pedagogisk dokumentation. Samtliga 
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förskollärare uttrycker att det är åtskilliga arbetsuppgifter de ska ansvara för och den 

pedagogiska dokumentationen hamnar lätt i skymundan, då det förekommer mycket annat som 

kräver förskollärares uppmärksamhet.  

 

En av informanterna poängterar att arbetet styrs från chefen inom det rektorsområdet, vilket 

därmed ställer krav på förskollärarna att kontinuerligt arbeta med pedagogisk dokumentation. 

Vi anser att det är en grundläggande förutsättning med tydliga direktiv från verksamhetschefen, 

eftersom arbetet blir likartat inom flera förskolor i samma rektorsområde. Det möjliggör för 

förskollärarna att få stöd och vägledning av chef och kollegor i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Ett kollegialt lärande sker i samspel mellan kollegor när man diskuterar sin 

egen yrkespraktik för att lära av varandra och utveckla sin yrkesprofession.  

 

Utifrån vår undersökning noterar vi att digitala verktyg ligger till grund för flera arbetssätt som 

framkommer. Vi tror att digitala verktyg är en förutsättning för att samla in material på ett enkelt 

och smidigt sätt men även i reflektionsarbetet. Informanterna är eniga om att tiden är en stor 

utmaning i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi ser därför en fördel med Ipad, kamera, 

diktafon och projektor i ett reflektionsarbete på förskolan då det kan underlätta 

dokumentationsprocessen tidsmässigt. Digitala verktyg möjliggör för ett gemensamt 

reflektionsarbete tillsammans i barngruppen och kan upplevas mindre tidskrävande om barn 

görs delaktiga. Edlund (2016) poängterar att barn tidigt bör introduceras i 

dokumentationsarbetet eftersom det bidrar till delaktighet och rätt att äga sin dokumentation. 

Den egna dokumentationen synliggör barns perspektiv som inte hade framgått om en 

förskollärare skulle tolka och dokumentera samma situation, menar Edlund (2016). Det som 

Edlund poängterar lyfts även fram av flera informanter i studien då förskollärarna vill göra barn 

delaktiga i sin egen utveckling och lärande.  

 

Som tidigare påpekats ansåg studiens informanter att tiden är en utmaning för ett 

reflektionsarbete i förskolan. Vi ställer oss frågan om det är ledningen som inte prioriterar detta 

arbetsområde och avsätter tid för reflektion i arbetslaget. Studiens resultat visar att reflektion är 

ett viktigt arbete i flera avseenden, dels för barns individuella utveckling, dels för 

verksamhetens kvalitetsutveckling. I resultatet framkommer olika slags arbetsmaterial för 

underlag till pedagogisk dokumentation. Vi konstaterar att det inte är bristen på arbetsunderlag 

som ligger till grund för att pedagogisk dokumentation inte genomförs, utan det saknas 

prioriterad tid för reflektion med andra aktörer, framförallt i barngruppen. I likhet med detta 
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understryker även Buldu (2010) det tidskrävande arbetet med pedagogisk dokumentation där 

bilder och filmer riskerar att förbli ett oreflekterat material.  

 

Samtliga informanter lyfter fram vikten av att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. En 

förskollärare i studien nämner även pedagogers självgranskning som har en betydande roll för 

verksamhetens helhet. Genom att analysera och utvärdera sina styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot kan pedagogen utveckla sin yrkesprofession i arbetet. En självgranskning kräver att 

man är öppen för förändring och att man ser sig själv som en viktig del i utvecklingen av den 

pedagogiska verksamheten. Resonemanget ligger i linje med ett konstruktionistiskt 

förhållningssätt vilket präglas av att vara öppen för utveckling och förändring av sig själv och 

av verksamheten (Lenz Taguchi, 2013, s. 29-30). Vi konstaterar att pedagogers självgranskning 

är en viktig framgångsfaktor för verksamhetens framåtskridande utveckling.  

 

Inom den konstruktionistiska teorin ses barn som aktiva medkonstruktörer till kunskap där 

barns tankar och perspektiv är en viktig utgångspunkt (Lenz Taguchi, 2013, s. 31). En förskola 

i vår studie skapar tillfällen för samtliga barn att vara en del i dokumentationsprocessen. Genom 

att barn själva får vara delaktiga och skapa sina egna bildkollage, med egna val av bild och text, 

menar informanten att barns perspektiv synliggörs. Förskollärare kan välja att utgå ifrån en 

linjär eller ickelinjär syn på lärande, där lärandet är antingen förutbestämt eller tillåts ta nya 

vägar. Wehner-Godée (2011) menar att ett rhizomatiskt lärande tillåter nya vändningar och 

riktningar som berör många områden och ämnen samtidigt. Genom att utgå ifrån barns tankar 

och intressen i verksamheten blir förskollärares syn på kunskap rhizomatisk. Vi anser att inom 

den pedagogiska dokumentationen finns det inget förutbestämt mål eftersom arbetssättet 

grundas i ett reflektionsarbete och kan därför ta nya vändningar.  

 

Två av förskolorna i studien använder sig av observationsschema som underlag för pedagogisk 

dokumentation. Detta arbetssätt är något Dahlberg, Moss och Pence (2014) ställer sig kritiska 

till. De menar att under en observation bör observatören vara vaksam för att inte objektifiera 

barnet, utan se individen som ett subjekt med egna tankar och känslor (2014). Det författarna 

redogör för är viktigt att ha i åtanke som pedagog under observationer av barn. Dock anser vi 

att ett observationstillfälle kan vara ett bra hjälpmedel för att analysera hur individen utvecklas 

på förskolan. Observationsunderlaget kan ligga till stöd för förskolläraren att identifiera och 

stötta barns proximala utvecklingszon. I linje med detta visar studiens resultat att flertalet 
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förskollärare ställer utmanade frågor till barnet i ett reflektionsarbete, vilket kan förknippas med 

att utmana barn till deras närmaste proximala utvecklingszon.  

 

Vi reflekterar över att studien kunnat ge ett annorlunda resultat om undersökningen innefattat 

fler förskolor och rektorsområden. Det hade givetvis varit positivt att intervjua fler informanter 

för att skapa ett bredare resultat, men vi avgränsade oss med tanke på att intervju är en 

tidskrävande insamlingsmetod. Dock ansåg vi att intervjuer skulle ge oss fylliga svar till våra 

forskningsfrågor jämfört med andra metoder. Som förslag till vidare forskning hade det varit 

intressant att undersöka synen på pedagogisk dokumentation utifrån barns och vårdnadshavares 

perspektiv. Detta skulle kunna undersökas med hjälp av observationer och intervjuer för att se 

hur dessa aktörer upplever delaktighet och inflytande i ett reflektionsarbete.  

 

Vi har kommit till slutsatsen att pedagogisk dokumentation är ett betydelsefullt verktyg i 

förskolor. Syftet med arbetssättet kan variera: man kan exempelvis synliggöra barns utveckling, 

pedagogers förhållningssätt samt utveckla verksamheten. Vi upplever att samtliga förskollärare 

som deltog i studien är positivt inställda till pedagogisk dokumentation och lyfter fram flera 

fördelar med arbetssättet. Något vi fann intressant var att flera förskollärare poängterade att 

kontakten med vårdnadshavare kunde stärkas genom den pedagogiska dokumentationen där 

samtliga aktörer har en betydande roll för barns utveckling. Förskollärarna vill skapa en god 

kontakt med samtliga vårdnadshavare för att delge information om barns utveckling och 

lärande, samt ge vårdnadshavare möjlighet till inflytande över sitt barns vardag.  

 

Det här arbetet har gett oss en djupare förståelse för ett systematiskt arbete med pedagogisk 

dokumentation i syfte att stärka barns självkänsla, att våga uttrycka sina tankar och erfarenheter 

samt lyssna till andra individer. Till vår framtida yrkesroll vill vi ta med oss detta arbetssätt och 

inspirera blivande kollegor att fortsätta arbeta målinriktat med pedagogisk dokumentation.  

9.2 Slutsatser 

 

I huvudresultatet framkom att pedagogisk dokumentation används i de studerade förskolorna 

som ett reflektionsarbete med syfte att utveckla verksamheten och barns lärande. En utmaning 

som framträdde utifrån informanternas svar var att pedagogisk dokumentation är ett 

tidskrävande arbete. Resultatet visar att syftet kan variera och att pedagoger bör vara medvetna 
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gällande varför ett visst material samlas in och vad det ska användas till. I Buldus (2010) resultat 

framkom att pedagogisk dokumentation används för hela verksamheten där barns lärande, 

pedagogers förhållningssätt, kontakten med vårdnadshavare och verksamhetens utveckling 

inkluderas. Det blev tydligt att informanterna i vår studie upplever pedagogisk dokumentation 

på samma vis som i Buldus studie. Något vi fann oväntat var att pedagogisk dokumentation 

förekommer i så pass stor utsträckning trots läroplanens otydliga riktlinjer. Informanterna 

använder sig av flera olika arbetsmaterial och dokumentationsunderlag inom de olika 

rektorsområdena. Dessa skiljer sig åt beroende på förskolechefens krav och riktlinjer för den 

pedagogiska dokumentationen. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att samtliga 

informanter i vår studie anser att ett reflektionsarbete tar tid och kräver ett medvetet syfte, men 

att det är positivt i flera avseenden, exempelvis för verksamhetens kvalitet och utveckling.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Hur länge har du arbetat i den här verksamheten? Har du arbetat i flera olika verksamheter? 

 

Intervjufrågor 

 

Vad tänker du på när du hör ordet dokumentation? 

 

Vad är det som dokumenteras? Varför dokumenterar ni? Hur dokumenterar ni?  

 

På vilket sätt synliggör ni dokumentationen för barn och vårdnadshavare?  

 

När anser du att det blir en pedagogisk dokumentation? Vad innebär pedagogisk dokumentation 

för dig?  

 

Vad är syftet med er pedagogiska dokumentation?  

 

På vilka sätt genomför ni pedagogisk dokumentation? Arbetsmaterial? Underlag för 

dokumentation? Metoder?  

 

Har ni ett gemensamt tänk eller liknande arbetssätt i hela verksamheten? Någon fortbildning?  

 

Vilka förutsättningar krävs för att arbeta med pedagogisk dokumentation? Vilka resurser har ni 

att tillgå?  

 

Vilka fördelar upplever du att pedagogisk dokumentation ger? Vilka nackdelar? 

 

Görs några etiska ställningstaganden inför pedagogisk dokumentation? Vilka?  

 

Får barnen bestämma om de vill bli dokumenterade? På vilket sätt?  

 

Hur följs den pedagogiska dokumentationen upp?  

 

Har ni några instruktioner/riktlinjer från rektor eller verksamhetschef? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Informationsbrev till berörda pedagoger 

 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Campus Gotland vid Uppsala universitet. Just nu skriver vi ett självständigt examensarbete där 

vi fördjupar oss inom pedagogisk dokumentation i förskolan. Syftet med undersökningen är att 

få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver pedagogisk dokumentation som arbetssätt.  

 

Din medverkan i denna studie kommer att ske genom en intervju där vi kommer att använda 

oss av ljudupptagning för att förenkla transkriberingsprocessen av materialet. Det insamlade 

intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn och din 

arbetsplats inte kan identifieras av någon annan.  

 

Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan specifik motivering, då deltagandet 

i undersökningen är frivilligt.  

 

Informationen som framkommer under intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte 

för vårt självständiga examensarbetearbete.  

 

 

 

Tack på förhand! Har du ytterligare frågor kontakta oss gärna! 

 

Linn Rörhed, mobilnummer:  

Rebecka Henriksson, mobilnummer:  

 

Handledare: Annika Hillbom 

Mailadress:  
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Bilaga 3. Lotusdiagram 
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Bilaga 4. Lpfö i praktiken (LIP) 
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Bilaga 5. SWOT-analys 

 


