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Sammanfattning  
Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse om de utmaningar och eventuella dilemman 

som följer med pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt som dokumentation i 

förskolan bidrar till ett utvecklande lärande. Frågeställningarna behandlade hur och varför 

dokumentation och pedagogisk dokumentation genomförs i förskolan, men också vilka 

fördelar, nackdelar och dilemman som finns beträffande dessa verktyg. Data insamlades 

genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. De förskollärare som 

intervjuades uttryckte att de numera har god kompetens beträffande hur dokumentationer 

kan genomföras och hur de sedan kan använda den i pedagogiskt syfte bland annat för att 

synliggöra barns lärande i förskolans utbildning. Studien visar också att det finns nackdelar 

och dilemman i dokumentationsarbetet. Den viktigaste nackdelen som lyftes fram var 

svårigheter att få tiden att räcka till att reflektera över alla dokumentationer som samlats in 

och att kunna dela sin uppmärksamhet på både dokumentation och undervisning. Dilemman 

som lyftes var bland annat hur man ska förhålla sig till barns integritet vid dokumentation 

och hur barn ska göras delaktiga i dokumentationsarbetet speciellt då det gäller små barn 

som ännu inte har verbalt språk, samt teknik som inte fungerar.   
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Inledning 

I läroplanen för förskolan finns det ett antal riktlinjer som förskollärare måste förhålla sig 

till när det kommer till bland annat dokumentation och pedagogisk dokumentation i 

förskolan.  

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det 

ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. (Skolverket, 2018, s. 

18) 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation är viktiga arbetsverktyg. Dessa kan 

användas för att samla information om barns lärande, följa dem i deras lärprocesser samt 

för att kunna förbättra verksamhetens kvalité (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Samtidigt visar tidigare forskning enligt Emilsson och Pramling (2012) att det föreligger en 

risk att man dokumenterar för mycket, som man sedan inte hinner följa upp, analysera och 

reflektera över. Det leder till att dokumentationen inte kommer till användning. Vi har också 

tidigare erfarenheter av att man är exempelvis är flitig med att fotografera eller filmar, med 

att dessa bilder/filmer, i vissa fall, bara blir liggandes på en iPad utan någon form av 

uppföljning. Därför kommer vi i den här studien ta del av förskollärarnas tankar och 

erfarenheter inom det aktuella ämnet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med ökad förståelse om de utmaningar och eventuella dilemman som 

följer med pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt som dokumentation i förskolan 

bidrar till ett utvecklande lärande.  

  

 Hur och varför uttrycker förskollärare att dokumentation och pedagogisk 

dokumentation används? 

 Vad anser förskollärarna att det finns för fördelar, nackdelar och dilemman 

med pedagogisk dokumentation och hur kan dessa påverka varandra?  

 

Vi ämnar söka svar på dessa frågor via kvalitativa intervjuer och tidigare forskning. 

  

Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del presenteras de teoretiska perspektiv som studien utgår från. Sedan kommer det 

att tas upp om skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation, som är 

centralt i vårt arbete. Slutligen presenteras den tidigare forskningen samt styrdokument. 
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Teoretiskt perspektiv och begrepp  

I avsnittet beskrivs de teorier och teoretiska begrepp som studien baseras på. Inledningsvis 

beskrivs progressivismen och pragmatismen och för studien användbara begrepp som kan 

hänföras till dessa. Därefter följer en definition av begreppen dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. Slutligen redogörs för begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv   

Progressivismen och pragmatismen  

Ur ett teoretiskt perspektiv har dokumentation lyfts fram genom den pedagogiska 

progressivismen, detta är något som bland annat John Dewey även förespråkade inom 

pragmatismen. Dewey var en författare och forskare som levde mellan år 1859–1952. Han 

anses haft en stor påverkan över skola och utbildning. Företrädare inom pedagogiska 

progressivismen utgick från att läraren upptäcker tillsammans med barnet och att barnet är 

i centrum för sitt upptäckande om sin omvärld. Det är här som dokumentation blir ett bra 

arbetsverktyg för pedagoger, för att kunna synliggöra varje barns unika förmågor. I 

samband med detta behöver även pedagoger utveckla sin kompetens för att få syn på barns 

kunnande. Företrädare inom pedagogiska progressivismen menade att lärare och elev 

tillsammans är medforskare i lärandet, och att det är viktigt att man som lärare besitter den 

kunskap som krävs samt kan anpassa sin undervisning. Pedagogiska progressivismen 

betonar att barn formas av erfarenheter, och det därav är viktigt att man som pedagog tar 

detta i beaktning när man planerar sin undervisning för barnen. Genom att göra på detta sätt 

ger man barnen möjlighet till att utveckla sina erfarenheter vidare (Emilsson & Pramling 

Samuelsson, 2012; Lidberg, Lundgren & Säljö, 2017; Wehner Godée, 2000). 

För att förstå vad det som händer i undervisningen och vad man som förskollärare kan 

utveckla kan det egna reflekterande vara ett bra hjälpmedel. Bengtsson (1996) anger att 

reflektion är ett centralt begrepp inom läraryrket och lärarutbildningen. Begreppet kan 

vidare tolkas på ett flertal olika sätt. Läraren kan använda sig av självreflektion som ett 

hjälpmedel för att distansera sig från sina aktiviteter och sig själv i sin profession. Genom 

detta avståndstagande kan läraren upptäcka sig själv och se på fenomenet med andra ögon. 

Dock är självreflektion inte det enda sättet att få syn på sig själv, utan det kan även ske i 

samtal med kollegor (Bengtsson, 1996). Vårt sätt att agera grundar sig i våra tidigare 

erfarenheter och normer. Det påverkar vidare vårt sätt att reflektera (Johansson & 

Kroksmark, 1996). Vi utgår från våra erfarenheter när vi reflekterar för att förstå något som 

har hänt i en viss situation. Reflektionen är en medvetande handling, där man söker svar på 

våra tankar och funderingar. Genom att reflektera tillsammans med kollegor och i relation 

till teorier om till exempel lärande kan förskollärarna få vägledning om hur verksamheten 

bör utvecklas (Handal, 1996).  

Dokumentation och pedagogisk dokumentation  

Dokumentation är när man exempelvis antecknar eller fotograferar men inte följer upp det. 

För att dokumentationen ska bli en pedagogisk dokumentation krävs det att man 

reflekterar över innehållet i det insamlade materialet. Gärna genom en dialog tillsammans 

med barnen eller kollegor. Man behöver se det pedagogiska dokumentationsarbetet som ett 
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användbart stöd i verksamheten för att synliggöra lärprocesser och pedagogers eget 

förhållningssätt. Annars kan det leda till att pedagogerna känner att det bara är något som 

måste göras och därmed tar upp värdefull tid. Därför kan man inte endast samla ihop 

dokumentation, utan att göra någon form av uppföljning. Det som är ofantligt viktigt är att 

pedagogerna reflekterar tillsammans, men även att barnen får vara med och minnas, 

återberätta och reflektera utifrån det insamlade materialet. Utan en dialog uteblir 

utvecklingen för barnen. Det är därför viktigt att pedagoger får syn på alla barnens tankar 

och olika sätt att förstå. Det är det som lägger grunden för att dokumentationsarbetet ska 

kunna ta nästa steg och riktning i arbetet (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Barnperspektiv och barns perspektiv  

Det finns två perspektiv som man kan utgå från när man försöker förstå barn. Det ena är ett 

barnperspektiv, som handlar om att de vuxna försöker tolka barn och deras behov. Sedan 

finns det barns perspektiv, som utgår från barns egna uppfattningar, erfarenheter och 

förståelse av det som sker i deras omvärld (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). 

Genom att sätta individerna i fokus och att varje enskilt barn ges möjlighet att få uttrycka 

sig samt att man även lyfter fram det som pedagoger och barn ägnar sig åt i förskolan, så 

menar man att pedagogisk dokumentation främjar ett barnperspektiv. Lindgren och 

Sparrman (2003) påpekar att man bör man vara försiktig med att anta att ett barnperspektiv 

alltid gynnar barn och att man därav även bör se på detta med kritiska ögon. En sak som 

saknas när det kommer till dokumentationen är etiska diskussioner gällande de barn som vi 

dokumenterar. De skydd som forskare ger till barn vid sina studier, samma skydd bör man 

som förskola ge till barnen när det gäller verksamhetens dokumentation. 

Eftersom dokumentation handlar om att göra tankar, handlingar och utsagor 

synliga, blir därmed att betrakta respektive bli betraktad frågor om 

maktpositioner. Den som betraktar har ett övertag över den som blir 

betraktad. (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 59) 

Det är viktigt att man som förskollärare ser ur barns perspektiv för att på så sätt ha förståelse 

för vad barnen gör och säger utifrån deras perspektiv. Detta underlättar för att kunna se vad 

barnen lärt sig. Förskollärare behöver ha vetskap om hur man dokumenterar, utvärderar, 

analyserar, planerar samt genomför relevanta pedagogiska processer. Detta för att kunna se 

var barnet befinner sig i sitt lärande för att man ska kunna ta nästa steg i deras fortsatta 

lärande i förhållande till de mål man strävar mot. Som förskollärare är det också viktigt att 

ha i åtanke att man inte kan ställa samma krav på alla barn då de har olika erfarenheter. 

Istället är det bättre om man låter kraven växa i takt med barnet och dess erfarenheter 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Historien bakom pedagogisk dokumentation 

Den pedagogiska dokumentationen härstammar från en stad i Italien, vid namn Reggio 

Emilia (Lindgren Eneflo, 2014). Inom Reggio Emilia har man 30 års erfarenhet av att 

tillämpa pedagogisk dokumentation vid de kommunala förskolorna. Det används främst 

som ett pedagogiskt verktyg för att tolka de som barnen förmedlar och detta sker bland annat 
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genom reflektioner (Wehner Godée, 2000). Professor Gunilla Dahlberg arbetade som ledare 

i ett projekt i Reggio Emilia år 1993, där ett antal pedagoger från Sverige deltog. Det var i 

samband med detta projekt, som man började mynta begreppet pedagogisk dokumentation. 

Syftet var att man ville stärka dokumentationens betydelse, genom att lägga till ordet 

pedagogisk före (Lindgren Eneflo, 2014). En atelierista vid namn Vea Vecchi är en person 

som bidragit med mycket kunskap inom just pedagogisk dokumentation, bland annat genom 

kurser och föreläsningar i Sverige med riktning mot Reggio Emilia. Vecchi betonar om 

vikten av att dokumentationen är i en ständig och pågående process under hela projektets 

gång, och inte bara används i slutet för att utvärdera det hela (Wehner Godée, 2000). 

Den pedagogiska filosofin har sin grund i politiska och teoretiska 

ställningstaganden men kännetecknas av att inte vilja låsa fast sig i en teori 

om barn eller en pedagogisk metod. Istället framhålls demokratiska 

processer, dialog och barns delaktighet för utveckling av pedagogisk praktik 

och som ett redskap för detta har pedagogisk dokumentation utvecklats. (a.a. 

s. 15) 

En viktig förändring för den svenska förskolan förklarar Lindgren Eneflo (2014) var den 1 

augusti 1998. Vid denna tidpunkt fick förskolan en egen läroplan och syftet var att göra 

förskolan mer utvärderingsbar och kvalitetssäkrad. I samband med detta förstärktes även 

kraven på dokumentationen, för att synliggöra arbetet i verksamheten. Författaren förklarar 

vidare att år 2010 kom den reviderade läroplanen för förskolan, där kraven på dokument-

ation förstärktes genom att verksamheten ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. Det utkom ett antal olika riktlinjer i den reviderade läroplanen (--) för hur 

förskolläraren och arbetslaget ska arbeta med dokumentation, utvärdering och utveckling 

av verksamheten (a.a. s. 11). I den reviderade läroplanen för förskolan befäster Skolverket 

(2018) fortfarande vikten av att arbeta med dokumentation i förskolan och skriver följande: 

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera 

varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade 

kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. (a.a. s.18) 

Kravet på dokumentation i förskolan ökade i samband med att lärandeuppdraget förstärktes 

den 1 juli 2011. Det var nämligen då som förskolan blev en egen skolform och därmed en 

del av det svenska utbildningssystemet. I samband med detta ökade staten sin kontroll över 

förskolans arbete genom kvalitetsgranskningar och inspektioner (Lindgren Eneflo, 2014). 

Vad dokumentation är 

Forskning visar att dokumentation i förskolan är till för att främst analysera, sortera i 

kategorier och insamlande av material för att kunna synliggöra lärprocesser. Det bör alltid 

ligga en orsak eller tanke bakom varför man väljer att dokumentera. En dokumentation 

övergår till en pedagogisk dokumentation efter att man reflekterat och analyserat det 

material som man samlat in genom foto, video och anteckningar. Pedagogisk dokument-

ation ses som ett viktigt verktyg för en reflekterande verksamhet, men det finns även andra 
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orsaker till att det är ett värdefullt arbetssätt (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012; 

Dahlberg, Moss & Pence, 2002).  

I en kvalitativ forskningsstudie fick de medverkande förskollärarna utforma egna frågor 

gällande den pedagogiska dokumentationen och här följer ett axplock över vilka frågor man 

kan ha i tanken vid dokumentationen: För vem dokumenterar vi? Vad ska man dokumentera 

och vad är syftet? Man kan använda sig av de didaktiska frågorna såsom hur, vad och varför 

ska man dokumentera? Det finns ingen färdig mall att använda sig av, utan den pedagogiska 

dokumentationen kan egentligen se ut hur som helst (Lindgren Eneflo, 2014). 

Olika sätt att dokumentera 

Forskningen visar att i dagens förskolor har dokumentation kommit att bli ett viktigt 

arbetsverktyg och detta kan utföras på olika sätt. Såväl Dahlberg, Moss och Pence (2002) 

och senare Fennefoss och Jensen (2013) visar att det kan ske genom fotografering eller 

videoformat för att synliggöra pedagogers förhållningssätt gentemot barnen och deras 

lärande. Det kan även utföras via anteckningar som är skrivna för hand av pedagoger, om 

de som görs och berättas om i en situation. Det kan även innebära att samla ihop de material 

som barn har skapat såsom exempelvis teckningar. Genom insamlandet av detta material 

kan arbetet bli tydligt för att sedan kunna utvärdera vidare, tillsammans med andra 

pedagoger eller ensam. Genom att man dokumenterar vardagen i förskoleverksamheten ges 

även pedagoger och barn en chans att reflektera över sitt eget förhållningssätt i relation till 

olika situationer (Fennefoss & Jansen 2013; Dahlberg, Moss & Pence, 2002). 

Fördelar, utmaningar och dilemman 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning när det kommer till förskolans dokumentations- 

arbete visar att en stor mängd förskollärare upplever en avsaknad i hur de ska analysera 

barns lärande. Detta utifrån det som förskolans verksamhet erbjuder kontra det som står i 

läroplanens målområden. Förskollärarna ger också till uttryck att de upplever en rädsla över 

att det kan komma att bli betygsbedömning av barnen som följd av de pedagogiska 

dokumentationerna. Skolinspektionens kvalitetsgranskning visade samtidigt att vissa 

förskollärare ansåg att de är till fördel att arbeta med pedagogisk dokumentation och att de 

bidrar till en positiv förändring för hela verksamheten (Skolinspektionen, 2012).  

Det finns både för- och nackdelar med dokumentationsarbetet. Flertalet studier visar att 

pedagoger upplever det positivt att reflektera tillsammans då de får ta del av varandras 

perspektiv. Emilsson och Pramling (2012) anser att pedagogisk dokumentation är till 

förskollärarnas fördel, för att lättare få syn på verksamheten och barnens lärprocesser. De 

menar vidare att det finns forskning som visar på att arbetet med pedagogisk dokumentation 

även innebär vissa nackdelar, enligt pedagogernas egen utsago. Pedagogerna menar att det 

bekymmer som kan uppstå dels är att det är tidskrävande, samtidigt som det kan vara 

utmanande att behålla sitt fokus på undervisningen. Sedan finns det även en risk att man 

samlar ihop en för stor mängd dokumentationer, som sedan blir oanvändbar på grund av att 

det saknas tid för att kunna analysera och reflektera tillsammans. Lindroth (2018) beskriver 

att pedagogerna ger uttryck för att det saknas tid. Tid som de anser att de behöver för att 

kunna dokumentera, reflektera och analysera. 
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Ytterligare ett dilemma i samband med dokumentation är de regler som tillkommit via 

GDPR (the General Data Protection Regulation). På svenska översatt till dataskydds-

förordningen, som syftar till att värna om enskilda individers frihet, rättighet och framförallt 

deras personuppgifter. Barns personuppgifter betraktas i synnerhet vara extra känslig 

information, som bör hanteras med försiktighet för att skydda barnen. Detta för att barn är 

mindre benägna att förstå riskerna med att dela med sig av sina personuppgifter. De är också 

mindre benägna att förstå vilka rättigheter de har. Inom förskolan är det den som har ansvar 

över personuppgifter som ska garantera att dessa uppgifter följer de rådande dataskydds-

reglerna på ett regelrätt sätt. Dessa regler utgår vidare från ett antal principer som måste 

följas, såsom att skydda personuppgifterna. Det innebär bland annat att man inte får hantera 

uppgifterna på ett oaktsamt sätt. Detta för att någon oberättigad inte ska ges möjlighet att 

utnyttja dessa, samt att de inte förstörs eller går förlorade. Vid fotografering behöver alla 

som vistas på förskolan, såsom vårdnadshavare och personal, ha i åtanke att de ej får sprida 

bilder då de inblandade kan verka under skyddad identitet. Vid exempelvis fotografering av 

luciatåg på förskolan så har vårdnadshavare rätt att ta bilder, men endast om bilderna är för 

eget bruk. Då upphör reglerna i dataskyddsförordningen att gälla. Däremot måste man följa 

reglerna i dataskyddsförordningen om man har för avsikt att lägga ut bilder på, exempelvis 

internet och sociala medier (Dataskyddsförordningen, SFS 2018:219). 

En annan svårighet när man dokumenterar är att inte dokumentera hur enskilda barns 

lärande processer bedöms. Barn ska nämligen inte bedömas utan deras lärande skall endast 

följas och analyseras. Det handlar i första hand om att försöka tolka det som man som 

pedagog ser, för att förstå vad som sker i den pågående situationen. Det ska ske utan 

förutfattade meningar om barnets kunnande (Olsson, 2019; Dahlberg, Moss & Pence, 2002). 

Forskning har dock visat att dokumentationen fortfarande används som metod för att 

utvärdera enskilda barns lärande, i motsats till syftet med läroplanen (Olsson, s. 3, 2019). 

Det är en fin balansgång mellan de positiva effekterna av pedagogisk dokumentation i form 

av stöttning och dess betydelse för utveckling. Samtidigt bör man vara försiktig då 

bedömning och pedagogisk dokumentation kan underminera vårdnadshavare, barn och 

professionellas betydande roll i skolväsendet (Jönsson & Vallberg Roth, 2014). Lindroth 

(2018) har funnit att vårdnadshavare ställer sig positiva till pedagogisk dokumentation. 

Detta beror på att vårdnadshavarna upplever att deras delaktighet i förskolans verksamhet 

blir större (Lindroth, 2018). Det ligger inte enbart i vårdnadshavarnas intresse att få tillgång 

till barnens dagliga aktiviteter, utan det är även av intresse för politikerna (Lindgren & 

Sparrman, 2003). Man skulle kunna uttrycka att det finns olika typer av behov för att 

dokumentera. Å ena sidan har vi pedagogerna som önskar att få syn på sin verksamhet och 

hur den kan förbättras. Å andra sidan har vi vårdnadshavare, invånare och kommunledning 

som önskar att (--) se vad olika förskolor har att erbjuda barnen. Vad är det egentligen för 

verksamhet vi får för våra pengar? (Lenz Taguchi, 2013, s. 7).  

Pedagogisk dokumentation begränsas inte enbart till att vara ett användbart underlag för att 

utvärdera verksamhetens kvalitet och barns lärprocesser. Palmer (2012) för fram att det 

också skapar möjligheter för att uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd, 

både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Som pedagog krävs det att man är öppen för att 

rannsaka sig själv i sin profession och att man även är mottaglig för arbetslagets synpunkter. 
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En empirisk studie som är publicerad av Rintakorpi (2016) visar på de dilemman som man 

som pedagog ställs inför. I studien beskrivs då en grupp pedagoger i Finland fick delta i en 

empirisk studie. Syftet var att ta reda på vilka fördelar och utmaningar som de upplevde när 

de utvecklade sin kompetens inom att arbeta med dokumentation. Studien visade bland 

annat att dokumentationen hjälpte pedagogerna att samtala med barn och vårdnadshavare, 

vägledde dem att rikta sitt fokus på barnens åsikter. Trots att dokumentation verkar bra i 

teorin finns det svårigheter i praktiken. I studien deltog 42 förskollärare, de flesta var 

kvinnor i medelåldern som tillhörde olika förskoleområden. I studien fick lärarna utbildning 

om dokumentation och träna på att arbeta med detta som ett pedagogiskt verktyg. Sedan 

avslutades studien med att lärarna anonymt fick fylla i ett frågeformulär, där deras åsikter 

och upplevelser om dokumentation och pedagogisk dokumentation samlades in. Metoden 

att använda sig av frågeformulär grundade sig i att de ville att lärarna skulle känna att de 

kan vara ärliga i sina svar samt att de ville samla in så mycket data som möjligt. Frågorna 

handlade bland annat om ifall de upplevt några egna misslyckanden eller stött på andra 

problem när det kommer till kollegor och arbetsgivare, samt vilka utmaningar och för- och 

nackdelar som tillkommit. Av de lärare som deltog i studien svarade 69% att de största 

problem som de stötte på under arbetets gång var relaterade till tidsbegränsningar samt 

hinder att planera sin tid. De upplevde det lättare att samla in dokumentation men svårare 

att följa upp och göra något konkret utav den. Det var av denna anledning som de ansåg att 

detta var bra i teorin men svårt i praktiken.   

Däremot finns det olika sätt att hitta lösningar på den rådande tidsbristen. Ett sätt att frigöra 

tid är såsom Wehner Godée (2000) beskriver, såsom att man kan dela upp arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen mellan varandra som pedagoger. Detta genom att 

exempelvis någon stannar inne med några enstaka barn samtidigt som en annan pedagog tar 

hand om en större grupp ute på gården. Det är viktigt att man som pedagog ger varandra tid 

och utrymme till att hitta de små tillfällena som ges under vardagen, för att få möjlighet att 

reflektera över den insamlade dokumentationen. Författaren menar å andra sidan att detta 

arbetssätt inte för alla, på grund av att det krävs mycket samarbete och kommunikation av 

arbetslaget för att få det att fungera. 

Metod 

I detta avsnitt redogörs den kvalitativa studies genomförande. En kvalitativ studie är lämplig 

eftersom vi vill beskriva och förstå hur dokumentation uppfattas av förskollärare. Här lyfts 

även punkter såsom urval, datainsamlingsmetod, analysmetod, forskningsetiska ställnings-

tagande, hur vi fördelat arbetet sinsemellan oss samt metoddiskussion. 

Urvalet 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare, då de har den kunskap och 

erfarenhet som vi eftersöker i vårt arbete. Det är utifrån ett strategiskt urval, där man först 

funderar över vilken målgrupp som är bäst lämpad att bidra med kunskap till ens valda 

undersökningsområde. Därefter bestäms vilka personer som ska få medverka, utifrån den 

valda målgruppen (Christoffersen & Johanessen, 2015). Vi valde ut sex förskollärare som 

vi har en tidigare relation till, detta utifrån ett bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist. 
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Författarna beskriver bekvämlighetsurval som den strategi som är den mest underlättande 

för forskaren i fråga (a.a).  

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa intervjun skiljer sig gentemot ett vardagligt samtal eftersom det på förhand 

finns en bestämd riktning i samtalet och lämpade sig bra för vårt syfte. Den som utför 

intervjun är den som bär ansvar över att samtalet håller sig till det angränsande området. 

Den intervjuguide (se bilaga 2) som användes bestod till stora delar av öppna frågor för att 

få ut så mycket information som möjligt (Kihlström, 2007). Det är även viktigt att man 

lägger sina egna åsikter åt sidan, då det under intervjun endast är informantens tankesätt och 

erfarenheter som är det intressanta i detta fall. Till de kvalitativa intervjuerna valde vi 

informanter som har kunskap och erfarenheter om det aktuella området. Svaren upplevs bli 

mer trovärdiga om informanten berättar om de erfarenheter som personen i fråga har upplevt 

(a.a.). Vi valde att använda oss av ljudinspelning under våra respektive intervjuer, eftersom 

vi genomförde intervjuerna  enskilt. Genom att spela in fick vi möjlighet att vara närvarande 

i samtalet och kan erbjuda informanten i fråga vår fulla uppmärksamhet. Ljudinspelningar 

underlättar även analysarbetet, genom att man kan spela upp, pausa och spola tillbaka, för 

att vara säkra på att vi inte missar något ord. Vår önskan om att använda oss av 

ljudinspelning var vidare något som vi först informerade informanterna om. Vi frågade om 

deras godkännande både under vår förberedande telefonkontakt samt i vårt missivbrev (se 

bilaga 1).  

Analysmetod 

Vi började enskilt att transkribera vårt insamlade material, vilket var tre intervjuer per 

person. Vi skrev i varsitt online dokument och sedan kunde vi ta del av varandras texter. 

Transkribera betyder att man ordagrant skriver ner allt som sagts samt de frågeställningar 

man uttalade under intervjun. Det som skiljer en transkriberad text från en vanlig text, är att 

i en transkribering tar man med alla de yttringar och pauser som förekommer under 

intervjun. Det är viktigt för att så långt som möjligt förstå informantens utsagor på rätt sätt. 

En utmaning med transkribering är att det kan uppfattas vara en tidskrävande uppgift att 

utföra (Fejes & Thornberg, 2015).  Vi har analyserat studiens data med hjälp av en kvalitativ 

analys. En kvalitativ analys syftar till att (--) forskaren systematisk undersöker och 

arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat (a.a. s. 34–35). När man 

använder sig utav denna analys, innebär det att man sorterar sin data. Man kategoriserar 

utifrån teman, ser likheter och skillnader (a.a). Vi använde oss av färgmarkeringar i texterna. 

Detta för att få en bättre överblick över de likheter och skillnader som vi ansåg tillhörde 

samma tema. Vi analyserade med stöd av tidigare forskning och teoretiska perspektiv ur 

den pedagogiska progressivismens lärteorier. Sedan gav vi informanterna fiktiva namn för 

att underlätta i vårt arbete för att särskilja vem som sagt vad.  

Forskningsetiska överväganden 

Vi har följt de fyra forskningsetiska riktlinjerna enligt Vetenskapsrådet (2017). Dessa 

omfattar sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Vetenskapsrådet beskriver att 

Universitet ingår inom offentlighetsprincipen och det är upp till de att bedöma om 

uppgifterna råder under sekretesslagen. Vi har i möjligaste mån tagit hänsyn till detta. Dock 
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är denna rapport en offentlig handling, och kan därmed begäras ut. Med anledning av detta 

kan vi inte garantera informanterna total sekretess. 

  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att (--) om tystnadsplikt gäller inom en viss verksamhet, 

innebär inte detta att det som yttrats i denna verksamhet automatiskt är belagt med sekretess 

eller faller under offentlighets- och sekretesslagen (s. 40). Vi har utformat intervjufrågorna 

utifrån den tystnadsplikt som vi är medvetna om att förskollärare råder under. Vi har med 

anledning av detta inte ställt frågor som på något vis utsätter dem för att svara på frågor som 

exempelvis berör enskilda barn. Eftersom vårt arbete är en offentlig handling, har vi rätt att 

föra deras uppgift vidare och publicera deras svar. Vi har tagit informanternas anonymitet i 

beaktning genom att skydda dem i möjligaste mån. Deras namn, ålder eller vilken förskola 

de arbetar på nämns inte i studien. Vi har även tagit hänsyn till informanternas integritet 

genom att vi utformat intervjufrågorna utifrån deras yrkesroll och inte privatliv (a.a). Vi har 

informerat informanterna om att vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer i det 

missivbrev (se bilaga 1) som de i förväg tagit del av. 

Fördelning av arbetet 

Vi har haft ett bra samarbete under hela vårt arbete och vi tycker att vi utgör ett bra team 

tillsammans. Vi har enskilt sökt och tagit del av litteratur och vetenskapliga artiklar och 

sedan skrivit in dessa i ett gemensamt online dokument som båda kunnat ta del av i realtid. 

Sedan har vi diskuterat med varandra om vi anser att något är relevant eller inte. Därefter 

påbörjade vi renskrivningen, där vi diskuterade textens betydelse för att skapa oss en egen 

uppfattning med andra ord. Vi har diskuterat vilka formuleringar vi vill använda oss av 

under renskrivningen. Informanterna har vi själva tagit kontakt med inför intervjuerna och 

sedan enskilt utfört dessa. Det har varit lika många till antalet som vi intervjuat. Sedan 

transkriberade vi enskilt våra respektive intervjuer. Slutligen diskuterade och samman-

ställde vi tillsammans resultat, analys och diskussion. 

Metoddiskussion 

I det stora hela känner vi oss nöjda över vårt val av metod utifrån de förutsättningar vi haft. 

En viktig aspekt till varför vi valde att göra på detta vis, var på grund av tidsbrist. Hade det 

funnits mer tid att avsätta hade det även varit intressant att göra observationer som 

komplement till intervjuerna. För att konkret se hur de arbetar med dokumentation och 

hur/om den följs upp. Utifrån intervjuerna kan vi inte med säkerhet fastställa om det är 

informanternas egna erfarenheter eller endast ett önsketänkande om dokumentationsarbetet 

de beskriver. Vi hade även velat utföra fler intervjuer. Det vore särskilt önskvärt om dessa 

också hade genomförts på fler än två olika förskolor, för att få en bredare bild. Vi är 

medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser i studien eftersom vi bara varit på 

två förskolor. Vi är också medvetna om det problematiska med att vi valde informanterna 

utifrån ett bekvämlighetsurval, trots att detta är en mindre lämplig metod (Christoffersen & 

Johanessen, 2015). 

  

Vi har en tidigare relation till informanterna och därav förkunskaper om förskolan och deras 

arbetssätt. Vi är medvetna om hur de arbetar och kan därmed kanske bättre förstå deras 
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utsagor genom att vi känner till det sammanhang som de verkar inom. Vi är medvetna om 

att under en intervju finns det en risk att informanten förskönar bilden av hur de arbetar med 

pedagogisk dokumentation. Det tycker vi är viktigt att man tar i beaktning vid en sådan här 

studie. Om förskolläraren förskönar bilden behöver det per automatik inte betyda att denne 

ljuger eller talar osanning. Det kan helt enkelt vara deras egen uppfattning och förkunskaper 

om dokumentation och pedagogisk dokumentation som avgör hur de besvarar frågorna. I 

vårt missivbrev (se bilaga 1) samt telefonkontakt hade vi även på förhand informerat 

informanterna om vårt undersökningsområde. Däremot valde vi att inte skicka ut vår 

intervjuguide (se bilaga 2) och det var inget som de efterfrågade heller. Om vi hade skickat 

ut intervjuguiden i förväg hade vi kanske fått andra svar, då de hade haft tid och möjlighet 

att fundera över frågorna och kanske tillrättalagt sina svar. Vi anser att tillförlitligheten 

ökade genom att de var oförberedda på vilka frågor som skulle ställas.  

Resultat 
I denna del kommer vi först presentera de fiktiva namnen för informanterna, detta i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2017) angående deras anonymitet. Charlie, Mio, Robin, Jamie, Kim 

och Sam är de fiktiva namnen som vi kommer att berätta om. Dessa personer arbetar som 

förskollärare i två olika kommuner i Norrland. Vi har analyserat, sorterat och kategoriserat 

resultatet utifrån forskningsfrågorna. Vårt primära syfte var att bidra med ökad kunskap om 

de fördelar, svårigheter, utmaningar och dilemman som följer med arbetet om 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Bakgrundsinformation om informanterna   

Informanterna har mellan elva- och tjugo års erfarenhet av att arbeta som förskollärare. 

Namnen är fingerade för att skydda informanternas identitet. Alla informanterna upplevde 

förut att pedagogisk dokumentation var svårt. Flertalet har fått kunskap senare via 

fortbildningar och workshops. Däremot tycker alla av de tillfrågade informanterna att de 

har tillräcklig kunskap och erfarenhet idag för att utföra dokumentationsarbetet och den 

tillhörande uppföljningen. De tycker dock samtidigt att man aldrig blir helt fullärd, utan att 

man alltid kan utvecklas mer. 

 

Hur och varför dokumentation och pedagogisk dokumentation används 

Tre av sex informanter nämner att det är viktigt att man har ett syfte före för att lättare kunna 

synliggöra barnens lärande och vad de faktiskt är intresserade av.  

  

Ja det är ju att innan veta vad har jag för syfte, vad är syftet med det vi ska 

göra nu. Och i förväg bestämmer vi hur vi ska dokumentera det här, och 

liksom vad, och att man kanske görandet. Att det är det man vill få fram. 

(Jamie, 151019) 
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Alla informanter säger att det är viktigt att barnen får ta plats och vara delaktiga. Två av sex 

informanter förklarar att genom att hänga upp dokumentation på väggarna får barnen en 

chans att vara delaktiga och reflekterande. Sam berättar att man låter barnen vara delaktiga 

och bestämma vilka bilder som ska användas och att man kan ställa reflekterande frågor till 

barnen såsom “vad gjorde vi här” för att minnas. Tre av sex informanter menar dock att 

hänga upp dokumentation på väggarna var vanligare förut men att det fortfarande tillämpas 

idag. Två av sex uttrycker vidare att dokumentationen även syftar till att visa för 

vårdnadshavarna vad som händer i verksamheten. Jamie förklarar att bilder på barnen främst 

är till för vårdnadshavarna, då de uppskattar att få se bilder på sina barn.  

  

Majoriteten betonar att det är barnens görande som ska dokumenteras, inte barnen i sig. 

Anledningen till detta är att de vill respektera barnens integritet. Majoriteten berättar att 

dokumentation är bra för att få syn på situationer som behöver extra stöttning. Om man har 

konflikter förklarar Jamie att det kan vara intressant att ställa upp en kamera med stativ i ett 

rum för synliggöra det som sker och hur man bäst kan stötta det. Jamie beskriver även att 

det kan vara lätt att missa en konfliktfylld situation om man befinner sig i ett annat rum. 

Därmed kan man tro att det är lugnt men senare får man se via filmen att så var inte fallet.  

  

Filma och ta kort är enligt majoriteten det vanligaste sättet att dokumentera idag. De svarar 

överensstämmande att film var att föredra då det hjälper dem att se en situation på olika sätt. 

Kim säger att det är lätt att glömma vad som har hänt under en situation, därför är film ett 

bra verktyg för att kunna återuppta minnet. Däremot berättar Sam att hen främst använder 

sig av anteckningar beroende på situation. 

  

Analyserande kommentarer 

Tidigare ansåg informanterna att det var svårt att utföra dokumentationsarbetet. Men idag 

är de eniga om att inte upplevs svårt längre. Samtidigt menar de att man alltid kan utvecklas 

mer. Vilket går i linje med den pedagogiska progressivismen, som förespråkar att den 

pedagogisk dokumentationen är ett bra arbetsverktyg. Men att pedagoger samtidigt behöver 

utveckla sin kompetens för att bättre kunna synliggöra barns lärande (Emilsson & Pramling 

Samuelsson, 2012; Lidberg, Lundgren & Säljö, 2017; Wehner Godée, 2000). Däremot 

menar Skolinspektionen (2012) att många förskollärare anser sig sakna kunskap för att 

kunna analysera barns lärande. I resultatet framkom det också att tre av sex anser att det 

krävs ett syfte bakom dokumentationsarbetet. De uttrycker att det är viktigt för att kunna se 

vad barnen är intresserade av samt bättre få syn på deras lärande. Detta i enlighet med vad 

den tidigare forskningen visat (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012; Dahlberg, Moss & 

Pence, 2002). Majoriteten svarar också att man i första hand vill dokumentera görandet, och 

inte barnen. Detta för att skydda barnens integritet. Det går i linje med det som Lindgren 

och Sparrman (2003) skriver om att det saknas etiska diskussioner gällande barns integritet. 

Två av sex informanter berättar att dokumentation är ett sätt att synliggöra för 

vårdnadshavarna om det som sker i verksamheten. Det är i likhet med den tidigare 

forskningen som visar att vårdnadshavare känner sig inkluderade när de får ta del av 

förskolans dokumentation (Lindroth, 2018). 
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Majoriteten anser också att dokumentation är bra för att få syn på samspelet mellan barnen. 

Jamie förklarar att det är ett hjälpmedel för att få syn på konflikter. Det är i enlighet med 

den tidigare forskningen som visar att dokumentation fungerar bra för att synliggöra de barn 

som är behov av särskilt stöd (Palmer, 2012). 

Informanterna berättar också om olika sätt att dokumentera och vilka metoder som de främst 

använder sig utav. Filma och ta kort var mer vanligt förekommande, men även handskrivna 

anteckningar var ett första handsval för en av informanterna, beroende på situation. 

Fotografering och videofilmning är metoder som är bra för att få syn på barn och pedagogers 

förhållningssätt. Anteckningar kan användas för att konkret beskriva det som sker i en 

situation (Fennefoss & Jansen, 2013; Dahlberg, Moss & Pence, 2002).  

Fördelar 

Alla informanterna är enstämmiga i deras svarande. De tycker att pedagogisk 

dokumentation är en bra form av synliggörande av barns lärande, samspel, miljö och 

pedagogernas eget förhållningssätt. Informanten Kim förklarar att utan dokumentation finns 

det en risk att man missar viktiga ögonblick, eftersom lärandet sker hela tiden. Alla 

informanter upplever att det är bra att ha dokumentation som underlag för att lättare kunna 

reflektera, både för barnen men även för pedagogerna. Alla informanter anser att 

reflektionen tillsammans med kollegor är värdefull. De menar vidare att det är positivt med 

fler synvinklar som därmed ger fler förbättringsförslag. Detta gynnar utvecklingen av 

arbetet och hur man ska ta det vidare. Beroende på vad man tittar på under sin reflektion 

kan man synliggöra olika saker. Verktyget hjälper pedagogerna att se vad man kan förbättra 

till nästa gång. Alla berättar också att reflektionen mellan kollegor är viktig för att kunna 

bygga vidare på barnens intressen och kunnande. De menar också att reflektera med barnen 

är betydelsefullt, att höra deras tankar och intressen. De anser att det är barnens tankar och 

åsikter som är det väsentliga med arbetet. Däremot säger Charlie att beroende på barnens 

ålder kan reflektionen tillsammans med barnen uttrycka sig olika. Charlie berättar vidare att 

med de yngsta barnen handlar det snarare om att tolka barnens kroppsspråk då de saknar det 

verbala språket.  

  

Men annars är det ju inte jättemycket just på 1–3 års, hade man varit på 3–5 års ja 

men, då tror jag nog man hellre avsätter en tid för reflektion med barnen där man 

liksom kan bolla tankar och idéer på ett helt annat sätt. (Charlie, 141019) 

  

Alla informanterna anser att dokumentationen är bra för att barnen lättare kan minnas och 

återberätta vad de gjort. Jamie tycker att underlaget är bra för de barn som varit borta. Hen 

förklarar vidare att de därmed kan ta del av vad kompisarna gjort, antingen via foto, film 

eller något de skapat. Det hjälper att få alla barnen inkluderade i samtalen. Samtliga svarar 

att de tror att dokumentationen bidrar till ett ökat lärande för barnen. Detta för att man 

genom den pedagogiska dokumentationen kan följa deras utveckling, återigen för att man 

konkret kan synliggöra deras kunnande. Tre av sex informanter beskriver att man kan ställa 

utvecklande frågor för att komma vidare i arbetet. 
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Jaa precis, i arbetslaget också vad gör vi, vad gör vi inte, vad kan vi förbättra, kan 

vi utveckla det här vi gjorde, ja sådär. (Charlie, 141019) 

 

En viktig fördel för arbetet är att tekniken har gått framåt i utvecklingen, menar majoriteten 

av informanterna. Det har blivit mer lättillgängligt att fotografera och filma med hjälp av 

iPads. En annan fördel är också som Mio förklarar, att förut behövde man hjälpas åt med att 

filma varandra i en situation men idag kan man ställa upp iPaden med hjälp av stativ. Fyra 

av sex informanter säger att det är bra att filma sig själv eller varandra i situationer för att 

få syn på sitt eget förhållningssätt och agerande gentemot barnen. Robin förklarar att allt 

var inte bättre förr: 

  

Men det har blivit lättare då man fått bättre hjälpmedel. (--) Förut hade man ju en 

kamera, det tog ju timmar att fixa med. Nu kan man ju filma och ta kort direkt med 

iPads. Då fick man kanske dela en dator på 10 personer, haha.. lycka till att skriva 

ut en bild. Eller så dog datorn, åså fick man vänta en vecka på en reparatör. (Robin, 

141019) 

  

Två av sex informanter säger att en fördel är att arbeta i mindre grupper. Det är dels positivt 

för barnen som lättare får komma till tals men även att samspelet och samtalen blir bättre 

mellan de deltagande. 

  

Analyserande kommentarer 

Som går att finna i resultatet var samtliga informanterna överens om att dokumentation ett 

bra verktyg. Det hjälper dem att få syn på miljö, barns lärande, pedagogernas 

förhållningssätt och samspelet mellan dessa. Detta går i likhet med den pedagogiska 

progressivismen som också menar att dokumentation är positivt att använda som underlag 

för att bland annat få syn på barns lärande (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012; 

Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Något som inte går att missa i vårt resultat är det faktum 

att alla informanter berättar om betydelsen av reflektion, och hur värdefullt detta är för deras 

arbete. Reflektionen med kollegor är minst lika viktig för att föra arbetet framåt (Bengtsson, 

1996). Vidare är informanterna enstämmiga i deras svarande och beskrev att barnens egna 

tankar och åsikter också är viktigt att man tar del av i reflektionsarbetet. Utan samtal med 

barnen sker det inte någon utveckling för barnen. Man behöver deras tankar för att kunna 

gå vidare (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Charlie lyfte dock att barnens ålder är avgörande 

huruvida man kan ha ett bra reflekterande samtal. Charlie menade att de yngsta barnen 

saknar det verbala språket, och att man därmed snarare får tolka deras kroppsspråk. Genom 

det får man syn på vad de visar intresse för. Vilket är ett uttryck för hens strävan att inta ett 

barnperspektiv (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). Det är viktigt att man endast tolkar 

det man ser, och inte har någon förutbestämd åsikt om vad barnet kan. Detta för att man inte 
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ska bedöma enskilda barn (Olsson, 2019; Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Samtidigt visar 

tidigare forskning att det ändå sker i motsats till vad läroplanen förespråkar (Olsson, 2019).  

  

Informanterna var återigen eniga i deras svarande, och tycker att dokumentationen är bra ur 

fler aspekter. Dokumentation kan utgöra ett stöd för minnet hos såväl pedagoger som barn. 

Genom att de kan blicka tillbaka och minnas vad de gjort tidigare. Det är viktigt att barnen 

får vara delaktiga, reflektera och berätta om en händelse med sina egna ord för att man ska 

kunna gå vidare i processen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Alla informanter var även 

övertygade om att det pedagogiska arbetet med dokumentation gynnar barnen och deras 

lärande. De förklarade att eftersom man kan följa deras lärprocess över tid, så får man syn 

på deras kunskaper. Detta i enlighet med de fördelar som Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) också säger om dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

  

Däremot pratade tre av sex informanter om vikten av att ställa utvecklande frågor för att 

upptäcka hur man kan komma vidare i arbetet. Det finns visserligen ingen färdig mall att 

följa men däremot kan man ha vissa frågor i åtanke när man dokumenterar. Det kan 

exempelvisl vara hur, vad och varför ska vi dokumentera. Vad är syftet och för vems skull 

gör jag detta? (Lindgren Eneflo, 2014). Som tidigare nämnt föredrog majoriteten att filma 

som metod. Fyra av sex menade att det gynnar den enskilda pedagogen men också 

arbetslaget, då man kan ta del av varandras material för att synliggöra sitt förhållningssätt. 

Det är viktigt att man som pedagog är öppen och lyhörd för arbetslagets åsikter. Det är även 

viktigt att man kritiskt är villig att granska sig själv (Palmer, 2012). 

Utmaningar och dilemman med dokumentationsarbetet   

På frågan om vilka svårigheter förskollärarna upplevde dominerades informanternas svar 

av bristen på tid. Tiden är den stora orsaken till att man inte hinner följa upp sin 

dokumentation. Två av sex av de tilltalade svarar även att bristen på vikarier eller 

sjukdomsfall var en annan bidragande faktor. Det går vidare att koppla samman med tiden, 

då dessa faktorer försvårar möjligheten att hinna med.  

  

Tid. Det är det som faller. Eller att man blir borta, eller att vi inte får in någon 

vikarie. Får vi inte ihop våran planering, då faller allt. (Robin, 141019) 

  

När alla informanter skulle beskriva svårigheterna riktades ofta deras svar in mot de 

konsekvenser som följer där främst tiden var orsaken. Om ingen uppföljning sker riskerar 

man att missa sådant som kan vara värdefullt. Alla uttrycker att det är barnen som blir 

lidande i det långa loppet. Robin menar att en risk är att dokumentationen blir för gammal 

och inte längre känns aktuell att använda sig av. Tre av sex informanter förklarar också att 

det är viktigt att iPad blir ett naturligt inslag i vardagen. Om det går för långt mellan 
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dokumentations tillfällen är risken att iPaden tar för stort fokus från barnen. Man förlorar 

därmed syftet och ögonblicket är förbi. Kim beskriver att en sak som kan få negativ 

påverkan på ens arbete är att man inte är närvarande i barnens samspel när man 

dokumenterar själv.  

Du tappar tråden och barnen tappar tråden när du helt plötsligt ska knäppa 

kort. (Kim, 151019) 

Fyra av sex tycker dock att trots att tekniken underlättar arbetet, finns det tillfällen då den 

stjälper mer än hjälper. Detta då det kan uppstå tekniska problem eller att man har glömt att 

ladda batterierna till den tekniska utrustningen. Jamie upplever även att det svåraste var att 

få barnen delaktiga i utförande av dokumentationen, och förklarar även om vikten av att ha 

samma synsätt och ett tydligt syfte bakom. Sam beskriver om ytterligare en svårighet som 

tillkommit på senare tid. Förut kunde man snabbt och enkelt göra bildkollage i olika appar, 

men i och med nya lagen om GDPR (the General Data Protection Regulation) har arbetet 

försvårats. Sam upplever en avsaknad i kunskap om vad det riktigt innebär, och uttrycker 

vidare att det är fler på förskolan som inte heller är ordentligt insatta i reglerna.  

Det tar jättelång tid nu när man ska koppla iPaden till datorn och sen ska man 

koppla bilderna men då är de oftast i fel format så det tar jättelång tid att göra.. så 

den saknar vi otroligt mycket i bilddokumentationen. Så det är otroligt tidskrävande 

nu. (Sam, 151019) 

En möjlig lösning på tiden som problem är, såsom Charlie beskriver, att man kan försöka 

hitta de små tillfällena i vardagen till att reflektera och analysera sin dokumentation. Charlie 

förklarar vidare att genom att ge tid och möjlighet åt varandra för att kunna sätta sig ner 

eller gå undan barngruppen en stund är gynnsamt för hela verksamheten. De små tillfällena 

skulle kunna vara då en pedagog passar på att stanna inne en stund medan resterande går ut. 

Charlie berättar att kommunikation är viktigt för att möjliggöra dessa stunder. 

  

Analyserande kommentarer 

Alla informanter menade på att tiden är den största boven till att man inte hinner följa upp 

sin dokumentation. I likhet med det forskningen funnit tidigare utgör tiden den mest 

försvårande faktorn för att arbeta med pedagogisk dokumentation (Emilsson & Pramling; 

2012, Lindroth; 2018, Rintakorpi; 2016). Alla betonade att om ingen uppföljning sker så är 

det barnen som tar störst skada. Detta går i linje med tidigare forskning. Den kan användas 

som ett underlag för att synliggöra de barn som är i behov av särskilt stöd, i ett kort- och 

långsiktigt perspektiv (Palmer, 2012). Robin berättade att om tiden faller finns risken att 

man inte alls följer upp, och att dokumentationen inte känns aktuell längre. Det är i enlighet 

med Emilsson och Pramling (2012) som förklarar att man samlar in för mycket 

dokumentationsmaterial, som man sedan inte har någon tid för att följa upp. De menade 

vidare att det kan medföra att dokumentationen riskerar att tappa sitt värde och förblir 

ointressant. Kim berättade att en annan svårighet är att behålla sitt fokus på undervisningen 

och aktiviteten, samtidigt som man ska dokumentera. Kim förklarade att det finns en risk 

att man inte upplever sig närvarande i stunden tillsammans med barnen. Tidigare studier 
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visar att pedagogerna upplever att det kan vara krävande att lyckas behålla koncentrationen 

på undervisningen, vilket en av informanterna lyfte (Emilsson & Pramling, 2012). En 

svårighet som beskrevs av informant Sam är reglerna angående GDPR. Vi kan konstatera 

att det finns ett antal regler och principer som finns i Dataskyddsförordningen (SFS 

2018:219). 

  

Som går att finna i vårt resultat är tiden det som påverkar alla delar som rör dokumentation 

och den pedagogiska dokumentationen. Däremot förklarade Charlie att det trots allt finns 

ett ljus i den mörka tunneln. Genom att försöka finna de små tillfällena under dagen till att 

analysera och reflektera sin dokumentation. Det är av stor vikt att arbetet hinner utföras, då 

det är positivt för hela verksamheten och är något som bör ligga i allas intresse. Det krävs 

att man ömsesidigt ger varandra tid och möjlighet till arbetet. Charlie förklarade vidare att 

de små tillfällena exempelvis skulle kunna vara att de övriga i arbetslaget går ut på gården. 

Samtidigt som en pedagog får möjlighet att stanna inne ett tag för att få tid till reflektion 

och analys. Detta stämmer överens med det som Wehner Godée (2000) också beskriver som 

möjliga lösningar på den befintliga tidsbristen. Däremot förklarade författaren också att det 

även finns svårigheter, då det är ett krävande arbetssätt och därmed inte passar alla. 

Diskussion 

I denna del kommer vi att redovisa sammanfattning av resultat, slutsatser samt diskussion 

av resultat med stöd av tidigare forskning.  

Sammanfattning av resultat 

De direkta slutsatserna vi kan dra av datamaterialet är att tidsbristen är den stora anledningen 

till att man inte följer upp sin dokumentation. Vi anser att vi besvarat våra frågeställningar. 

De svar som framgick var att varför förskollärare väljer att dokumentera grundar sig i att de 

vill följa barns utveckling och lärande. Detta svarar också på fördelarna som kommer med 

dokumentationen, att det är en form av synliggörande och därav viktigt för att föra arbetet 

framåt. Informanterna gav även svar på hur de väljer att dokumentera, där video och 

fotografering hamnade på en delad första plats, tätt följt av handskrivna anteckningar. Med 

stöd av informanternas berättelser och tidigare forskning framkom det att tiden är orsaken 

till att dokumentationsuppdraget brister. Detta kan i sin tur leda till olika dilemman, där man 

som förskollärare kan ställas inför att avväga de alternativ som bäst lämpar sig för 

verksamheten. Det vi har observerat utifrån egna erfarenheter är att förskollärarna har 

kompetens och ambitioner. Alla är eniga i att det är ett viktigt arbetsverktyg som är 

nödvändigt. Däremot finns det saker man inte kan styra över, såsom oväntade situationer 

där exempelvis någon blir sjuk eller man inte får in någon vikarie. Detta i sin tur bidrar till 

att tiden inte räcker till att följa upp alla delar. En slutsats är kanske att all dokumentation 

inte så ofta blir pedagogisk även om det är förskollärarnas uttryckta ambitioner.  
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Diskussion av resultatet  

Vi har kritiskt granskat vårt resultat och analyserat utifrån tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv. I många av frågorna var informanterna eniga och menade på liknande saker. 

Detta i relation till vad den tidigare forskningen och teoretiska perspektiv också visade. Det 

informanterna berättade var flertalet gånger i enlighet med den tidigare forskningen. De 

slutsatser vi kan dra av detta är att det är rimligt då det i många fall överensstämmer med 

våra egna erfarenheter och uppfattningar. Vi kan utifrån vårt resultat se att det finns 

dilemman med dokumentationsuppdraget. Enligt oss är förskolan i behov av fler resurser 

för att klara av uppgiften. 

Hur och varför dokumentation och pedagogisk dokumentation används 

Det finns tillfällen då informanter och tidigare forskning visade olika. Informanternas 

uppfattning var att de förut ansåg att de inte hade den kompetens och kunskap som de 

behövde för att göra ett bra dokumentationsarbete. Däremot anser de idag att de besitter den 

kunskap och kompetens som de behöver tack vare fortbildning och workshops. Å andra 

sidan visade en granskning från Skolinspektionen (2012) att flertalet förskollärare ansåg att 

de saknade den kompetens som krävs för att analysera barns lärande. Vi tar dock i beaktning 

att granskningen är från 2012, och att det troligtvis är mycket som har hänt sedan dess. Då 

den nyare forskning vi tagit del av inte nämnt något om hur det ser ut idag så väljer vi i 

första hand att tro på informanternas uppfattningar. Trots att informanterna ansåg sig ha 

kompetens idag, så menar de samtidigt att man alltid kan utvecklas mer. Det är i enlighet 

med den pedagogiska progressivismen (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012; Lidberg, 

Lundberg & Säljö, 2014; Wehner Godée, 2000). Eftersom förskolan förändras med 

samhället så kommer det alltid följa nya arbetssätt, normer och perspektiv. Det är viktigt att 

hålla sig uppdaterad med ny kunskap. Tre av sex informanter betonade att man behöver ett 

syfte till varför man dokumenterar, för att enklare se vad barnen är intresserade av. Det är i 

likhet med tidigare forskning som visat på samma sak (Emilsson & Pramling Samuelsson, 

2012; Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Syftet utgör ett stöd för oss som pedagog, att man 

har en tanke bakom det man gör. Det ger en förståelse till varför aktiviteten bidrar till ett 

utvecklat lärande. Pedagoger arbetar parallellt med läroplanen och ett syfte hjälper oss mot 

de uppsatta målen. Det blir tydligare då man har något att följa. Samtidigt är vi av åsikten 

att man inte alltid behöver ha ett tydligt syfte, då en situation ibland uppstår spontant. 

Majoriteten av informanterna tänkte på barnens integritet vid dokumentationer och fokuset 

på görandet kommer i första hand. I motsats till detta saknas det etiska diskussioner gällande 

barns integritet (Lindgren & Sparrman, 2003). Vi tänker att informanterna, i motsats till 

Lindgren och Sparrman (2003), visar att de är medvetna om och tar hänsyn till barnens 

integritet. Återigen tar vi dock i beaktning att den tidigare forskningen är av äldre version 

och möjligtvis mindre aktuell idag. Vidare var det två av sex informanter som ansåg att 

dokumentation till viss del är för att visa vårdnadshavarna om det som sker i verksamheten. 

Det är i enlighet med tidigare forskning (Lindroth, 2018). Vi tycker det är positivt att man 

inkluderar vårdnadshavarna genom dokumentationen. Relationen till vårdnadshavarna är 

viktig för vårt fortsatta arbete och för att erhålla deras förtroende. Våra erfarenheter är att 

det är ett uppskattat inslag. Samt att de flesta vårdnadshavarna upplevs positiva över att få 
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se en bild på sitt barn eller något som barnet skapat. Det framkom att majoriteten tycker det 

är positivt att dokumentera situationer via videofilm för att synliggöra samspel. Informant 

Jamie fann det även intressant att synliggöra konflikter som riskerar att gå förbi osedda, om 

man exempelvis befinner sig i ett annat rum. Det är i likhet med den tidigare forskningen 

som beskriver att verktyget är för att förstå och veta vad som försiggår avseende alla barns 

behov. Därmed kan verktyget också bli ett stöd för att upptäcka barn i behov av särskilt stöd 

(Palmer, 2012). 

Den insamlade dokumentationen kan med fördel användas för att få syn på samspelet och 

de konflikter som kan uppstå. Stora barngrupper och mindre personaltäthet är ramfaktorer 

som förskollärare behöver förhålla sig till. Det kan vidare leda till att man inte kan vara på 

alla ställen samtidigt och därav riskerar att inte upptäcka en konflikt. Här kan videofilmning 

fungera som ett komplement. Det är viktigt att se om det exempelvis finns ett mönster 

bakom beteendet såsom att det är alltid är ett barn som blir utsatt eller ett barn som alltid 

startar. I dessa fall är det viktigt att man funderar över vilka åtgärder som kan behöva sättas 

in för att stötta. Vi funderar även över hur man planerar att följa upp detta, då det kan vara 

problematiskt att samtala med barnen om det som sker i filmen. Vi tänker att barnet/barnen 

i fråga skulle kunna känna sig påhoppade med anklagelser. Däremot tänker vi att en möjlig 

lösning skulle vara att pedagogerna anordnar ett rollspel, där de visar hur en liknande 

situation utspelar sig. Då får barnen vara delaktiga i hur de ska lösa konflikten, genom 

rollspelet. Däremot funderar vi samtidigt på de etiska aspekter som följer. Vi funderar på 

om det är moraliskt rätt att bevaka barn i situationer där man själv inte deltar, samt att de 

inte är medvetna om att de blir filmade. Det här är ett dilemma som man behöver 

problematisera. Om till exempel alla i arbetslaget har ett gemensamt synsätt där de bedömer 

att det är okej att filma barn i omedvetna situationer, är det i likhet med att det är okej för 

barnen? Det här blir en fråga om maktpositioner. 

Fördelar 

Arbetet med dokumentation och pedagogisk dokumentation är fördelaktigt för 

verksamhetens kvalitet enligt vårt resultat. Informanterna menade att den största fördelen är 

att det hjälper dem att få syn på barns lärande, och att man via dokumentationen kan följa 

deras utveckling. Pedagogisk dokumentation blir därmed ett viktigt verktyg för att stötta 

barnen vidare i deras lärprocess. Samtidigt som den också kan användas som underlag för 

att utveckla verksamheten och därmed höja kvalitén. Det är i likhet med pedagogiska 

progressivismen, som också skriver att det är ett användbart underlag för att kartlägga barns 

lärande (Emilsson & Pramling, 2012; Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Våra tankar är att 

dokumentation och pedagogisk dokumentation är en tillgång för pedagoger och hela 

verksamheten, inklusive barngruppen. Vi behöver påminna oss om att vi är här för barnen 

och att dokumentationen i första hand är för att stötta dem. Samtidigt går det inte att komma 

ifrån det faktum att dokumentation även används för att visa vårdnadshavare, invånare och 

politiker vad deras pengar går till och hur de används i verksamheten (Lenz Taguchi, 2013). 

I slutändan handlar det om att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barnen och deras 

vardag hos oss. Oavsett om det handlar om att få syn på oss som pedagoger och vårt 

förhållningssätt eller för att följa barnens lärande. 
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Alla informanterna uttryckte att förutom att samla in dokumentationen, är reflektionen 

också viktig och betydelsefull. De menade att reflektionen ska ske pedagog till barn och att 

det syftar till att synliggöra barnens tankar och känslor. Utan reflektionen sker det ingen 

utveckling för barnen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). För att möjliggöra reflektionen som 

är så oerhört viktig behövs det åtgärder för att lyckas utföra arbetet. En möjlig åtgärd skulle 

kunna vara att tillsätta en extra pedagog för att frigöra mer tid. Däremot ligger det ansvaret 

hos politikerna, som bestämmer hur resurserna ska fördelas över samhället. Vi är medvetna 

om de ekonomiska svårigheterna som följer med att anställa en extra pedagog. 

Den kollegiala reflektionen är samtidigt nödvändig för hela verksamheten. Informanterna 

berättade att reflektionen mellan pedagog till pedagog är viktig för att få fler synvinklar. 

Reflektionen med kollegor är värdefull men också den egna självreflektionen (Bengtsson, 

1996). Fyra av sex informanter förklarade att det är positivt att filma sig själv och varandra 

för att få syn på sitt/varandras förhållningssätt. Det är i likhet med Palmer (2012) som också 

menar att man som pedagog bör vara mottaglig för kollegors åsikter samt att man kritiskt 

kan granska sig själv och sitt agerande. Vi tycker att reflektionen är nödvändig för att 

dokumentationsarbetet ska kunna utvecklas. Vi tycker precis som informanterna att det är 

av positiv bemärkelse att ta del av kollegors synpunkter, då det hjälper en att förbättra sitt 

arbete. Det är viktigt att man också är öppen för att kritiskt granska sig själv för att få syn 

på sitt eget förhållningssätt och agerande gentemot barnen. Vi tänker att det är lätt att bli 

blind för sitt eget agerande och det är därav relevant att man tar stöd från sina kollegor. 

Informant Charlie påpekade att man med de yngsta barnen i första hand får tolka det som 

barnen gör och visar intresse för, då de saknar det verbala språket. Detta kopplade vi 

samman med ett barnperspektiv, som beskriver att de vuxna försöker tolka barns intressen 

och behov (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). Vi tänker att detta skulle kunna betyda 

att man med de yngsta barnen omedvetet använder sig av barnperspektiv. Genom 

dokumentationen samlar man material, som man sedan får tolka utifrån vad man ser. Detta 

menar vi främst att man tillämpar med de yngre barnen som saknar det verbala språket, i 

likhet med det som informanten också säger. Samtidigt tänker vi att de inte endast berör de 

yngre barnen, utan alla barn oavsett ålder. Vi tänker att det finns olika faktorer som gör att 

man som vuxen behöver inta ett barnperspektiv, exempelvis barn med språksvårigheter och 

tillbakadragna barn. Däremot är det viktigt att man endast tolkar barnet, och inte utför 

enskilda bedömningar (Olsson, 2019; Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Men tidigare 

forskning visar att enskilda bedömningar sker, i motsats till det läroplanen förespråkar 

(Olsson, 2019). Det här är ett dilemma tycker vi. Vi behöver se de enskilda barnen för att 

kunna stötta på rätt sätt. Samtidigt som vi inte ska bedöma dem. Däremot är det viktigt att 

man inte har förutbestämda åsikter om barnets kunnande. 

Alla informanter var överens om att dokumentation hjälper barn och pedagoger att minnas 

tillbaka vad de gjort. Det är i likhet med tidigare forskning (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Vi tycker det är av positiv bemärkelse att dokumentationen kan utgöra den sortens stöd. Det 

är lätt att glömma vad man gjorde igår, både för vuxna men allra mest för barnen. Vi tänker 

på det som informant Jamie också berättade, att dokumentationen hjälper barn som varit 

borta att ändå få ta del av vad kompisarna gjort. Det tycker vi är viktigt för att få alla barn 

att känna sig inkluderade och delaktiga. Om man pratar om en viss situation så är det enklare 
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att få se en bild för att skapa sig en förståelse. På detta sätt kommer även reflektionen in, 

vilket i sin tur ökar lärandet. Tre av sex informanter berättar också att det är av stor vikt att 

man före insamlandet av material också har frågor i åtanke av utvecklande karaktär. 

Utvecklande frågor såsom hur, vad och varför ska vi dokumentera. Man behöver även 

fundera över för vem gör jag detta och vad är mitt syfte (Lindgren Eneflo, 2014). Det är bra 

att ha dessa frågor i åtanke före dokumentationsarbete, för att veta vart man ska och vad ens 

plan är. Samtidigt har vi också egna erfarenheter av att dessa tankar ibland inte synliggörs 

förrän efter man samlat in sitt material. Sedan kan man fråga sig vilka möjliga konsekvenser 

detta kan få på ens arbete. De frågor vi ställer oss är om det har någon betydelse att man 

tänker i dessa banor före eller efter? Vi tänker att det som avgör om man tänker dessa frågor 

eller inte, beror på om det är en planerad eller oplanerad aktivitet som man dokumenterar. 

Vid en planerad situation utgår man från ett syfte och de didaktiska frågorna hur, vad, varför. 

Planeringen har betydelse för om det är möjligt att tänka utifrån dessa frågor. Att ha ett syfte 

före är något positivt anser vi men man får inte bli för låst vid syftet då det samtidigt krävs 

att man är flexibel i sin undervisning. Det är på förhand svårt att veta vad barnen kommer 

intressera sig för.  

Utmaningar och dilemman med dokumentationsarbetet 

Trots att det finns många fördelar med dokumentation och den pedagogiska dokument-

ationen, är vi kritiska till att dokumentationen alltid är en tillgång. Om den inte följs upp 

riskerar den att bli en arbetsbörda och ett stressmoment. Alla informanter var eniga om att 

tiden är den största svårigheten och utmaningen. Flertalet studier visar också att tidsbrist är 

grunden till att dokumentationen inte hinner följas upp (Emilsson & Pramling; 2012, 

Lindroth; 2018, Rintakorpi; 2016). Enligt våra erfarenheter har vi upplevt att man är bra på 

att samla in dokumentationsmaterial men att man sedan dessvärre inte har tid och möjlighet 

att följa upp den alla gånger. Tidigare forskning visar också att man riskerar att samla in för 

mycket material, som man sedan inte följer upp och därmed riskerar att bli inaktuell 

(Emilsson & Pramling, 2012). Vi menar att det tyvärr drabbar hela verksamheten och allra 

främst barnen. Utan uppföljning riskerar man att missa de barn som är i behov av särskilt 

stöd (Palmer, 2012). Detta tycker vi är allvarligt och att man därför behöver ta dokument-

ationsuppdraget på större allvar. Vi anser att förskolan är i behov av fler resurser för att 

frigöra tid till detta. 

Informanten Kim förklarade att ytterligare en svårighet är att dokumentera ensam. Hen 

uttryckte att det är svårt att behålla sitt fokus och att barnen därmed också kan tappa sitt 

fokus. Detta i enlighet med (Emilsson & Pramling, 2012). Vi har upplevt liknande när vi 

varit på förskolor. Det beror på hur man valt att dokumentera anser vi. Våra erfarenheter är 

att det är lättare att tappa koncentrationen då man ska fotografera. Fokuset förflyttas till att 

ta bra bilder snarare än att hålla i en bra undervisning. Trots att det endast handlar om 

sekunder eller enstaka minut, så är det tillräckligt för att man riskerar att tappa den röda 

tråden. 

Majoriteten av informanterna har nämnt att de tycker att fotografera och videofilma är de 

metoderna de främst använder sig av. Vi har egna erfarenheter av att videofilma vid 

aktiviteter, som vi tycker är en bra metod för att få syn på olika saker beroende på ens syfte. 
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Vi tycker att det lämpar sig extra bra vid ensam dokumentation, då man kan använda sig av 

stativ. Däremot är det tidskrävande att analysera och reflektera utifrån en sådan film. Om 

man exempelvis har 10-minuters material att titta igenom, tar det betydligt mer tid än det. 

Detta för att man tittar ur olika perspektiv, pausar och spolar tillbaka. Charlie förklarade att 

en möjlig lösning är att man försöker ge varandra tid att hinna med att reflektera och 

analysera sin dokumentation. Det är i enlighet med tidigare forskning. Samtidigt krävs det 

mycket av ett arbetslag för att få det att fungera (Wehner Godée, 2000). Vi har båda upplevt 

att det är ett arbetssätt som förekommer och vi tycker att det är bra i de fall det fungerar. 

Samtidigt finner vi det problematiskt att pedagoger ska behöva finna sådana lösningar. Trots 

att det är positivt så är det samtidigt ett dilemma och något som vi behöver problematisera. 

Det är en ständig avvägning över att få tid till reflektion men samtidigt ta i beaktning att 

man missar värdefull tid i barngruppen. Man behöver därmed noga fundera över vilka 

möjliga konsekvenser det kan få. 

Hur vi än vrider och vänder på de svårigheter och utmaningar som följer med dokument-

ationen och den pedagogiska dokumentationen så inser vi att det mesta grundar sig i tiden. 

Som tidigare nämnt anser vi att förskolan är i behov av fler resurser och vi anser att 

politikerna behöver vakna innan fler barn drabbas. Samtidigt tänker vi att det finns fler 

faktorer som kan påverka. Negativa attityder och intressen gentemot dokumentationsarbetet 

är ytterligare faktorer som kan påverka huruvida man upplever arbetet som en betungande 

uppgift. 

En intressant sak att diskutera är det som en av informanter lyfte angående svårigheterna 

med GDPR. Informanten upplevde att hen saknar viss kunskap om reglerna och vad de 

innebär. Vi har tidigare också upplevt en avsaknad i vad GDPR faktiskt innebär och vad 

reglerna innefattar. Med anledning av detta så ville vi ge ett försök att sätta oss in i ämnet 

och söka svar för att öka vår kompetens. Via Dataskyddsförordningens hemsida fick vi 

klarhet om vilka regler och principer som finns, och hur dessa påverkar oss i förskolan. Vi 

kan konstatera att GDPR är ett dilemma, det syftar till en god sak men trots det får det vissa 

konsekvenser för vårt arbete. Vi går i samma linje som vår informant även påpekade, att det 

försvårar för oss att arbeta med olika bildredigeringsappar, där man exempelvis snabbt kan 

göra ett bildkollage. Detta eftersom man i enlighet med GDPR inte får sprida bilder, med 

hänsyn till skydd av personuppgifter (Dataskyddsförordningen, SFS 2018:219). Det är 

oundvikligt att upptäcka att de problem som uppstår återigen grundar sig i tiden. Samtidigt 

ligger det en god tanke bakom och reglerna är för allas skull och säkerhet. Därav tycker vi 

att det blir ett dilemma för oss som verksamma pedagoger. 

Något som vårt resultat inte visar är att det faktum att många informanter berättade att 

tekniska problem är ytterligare en svårighet. Detta kunde vi dessvärre inte styrka med hjälp 

av tidigare forskning. Vi tänker att det finns olika orsaker till att tekniken upplevs som en 

svårighet. Det kan vara en generationsfråga, huruvida man har den kompetens som krävs 

eller om man behöver en kurs i att hantera tekniska hjälpmedel. Ens personliga intresse för 

teknik kan vara en annan avgörande faktor. Om man inte är intresserad sätter man sig 

troligtvis inte in i det lika mycket i jämförelse med en person som har ett stort teknikintresse. 

Ytterligare en sak som vårt resultat inte visade, men som hade varit intressant att undersöka 

vidare, är dokumentation i rutin- och omsorgssituationer. Våra egna uppfattningar är att 
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dessa inte dokumenteras lika frekvent. Vi upplever att man mest samtalar om 

dokumentation i sammanhang som utgår från uppstyrda aktiviteter. Är det mer lärande att 

exempelvis måla med fingerfärg än att lära sig att ta på ytterkläder? Samtidigt är det 

situationer där lärande och utveckling sker hela tiden. Med anledning av att det just är 

rutinsituationer så känns de extra viktiga att dokumentera. För att de sker på automatik och 

därav är det lätt att det endast blir situationer där man inte tänker lika medvetet. Därmed 

sker det möjligtvis inte ett reflekterande tankesätt, samt att man därmed inte ser deras 

utveckling lika klart. En möjlig anledning kan vara att dessa situationer lättare kommer i 

skymundan på grund av att de är just rutinsituationer.  

Det viktigaste resultatet för oss är att förstå orsaken till att uppdraget ibland brister. Vi 

behöver prata om de dilemman som följer med arbetet för att förändring ska kunna ske. 

Dokumentationsuppdraget är viktigt och ska därmed inte behöva brista. Därför behöver vi 

aktivt arbeta mot att förändra situationen. Samtidigt har vi fått en större insikt i arbetet och 

är därmed bättre rustade inför vårt kommande yrke som förskollärare. 

Reflektioner  

Vi upplever att vi fått en bra överblick över svårigheterna och utmaningarna, där tiden 

hamnade i framkant. Vi har blivit införstådda i de följder som blir när tiden brister. Sedan 

framkom ytterligare dilemman som berör barns integritet och hur man som pedagog kan 

förhålla sig. Vi anser också att vi fått mer kunskap om de fördelar som följer med ett väl 

utfört dokumentationsarbete. Med detta sagt finns det områden som vi skulle kunna fördjupa 

oss ytterligare i. Det hade varit intressant att intervjua kommunpolitiker inom skolväsendet. 

Att få höra deras syn på de utmaningar som pedagoger ställs inför varje dag. Hur kan vi 

stötta arbetet vidare, utan att ytterligare belasta pedagogerna med fler krav. Det hade varit 

av intresse att även få höra hur förskolechefer arbetar för att underlätta för sin personal.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Vi går sista 

terminen och tar examen i januari 2020. Vi skriver för närvarande vårt examensarbete, som 

handlar om dokumentation och ifall förskollärare upplever några utmaningar med detta. Vi 

vill även undersöka hur dokumentation kan bidra till ett utvecklande lärande för barn i 

förskolan. Det vore därför önskvärt att få genomföra en intervju med dig som är 

förskollärare och värdefullt att få ta del av dina erfarenheter. Vi har förberett ett antal frågor 

inför denna intervju, som vi vore tacksamma om du kunde hjälpa oss att besvara. Ditt 

deltagande är både frivilligt och vi kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt samt att 

du även har rätt att neka att svara på frågor och avbryta intervjun när du vill utan vidare 

orsak. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30–60 minuter. Därefter kommer vi att 

sammanställa intervjun i vår rapport, som bland annat vår handledare kommer att ta del av. 

Vi önskar att få använda oss av ljudinspelning under intervjun som stöd för oss, men du har 

rätt till att neka till detta. Vi vill även meddela att det endast är en av oss studenter som 

kommer att närvara vid intervjun. Om du har några frågor eller funderingar så är du 

välkommen att kontakta någon av oss, eller vår handledare för mer information.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Granberg, 07*-******* 

Victoria Jakobsson, 07*-******* 

 

Handledare 

Birgit Andersson 

Mail: Birgit.andersson@umu.se  
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

När utbildade du dig till förskollärare? 

Hur länge har du varit verksam inom förskola samt på denna förskola? 

Vilken åldersgrupp arbetar du i nu? 

Var dokumentation ett ämne som du fick ta del av under din utbildning, eller är det något 

som du fått kunskap om under tiden som du varit verksam i förskola? 

 

Vad innebär dokumentation för dig? 

 

Vilka fördelar ser du med att arbeta med dokumentation i förskolan? 

 För dig och arbetslaget? 

 För barnet? 

 

Tror du att dokumentation bidrar till ett utvecklat lärande för barn? 

 Om ja, på vilket sätt?  

 Om nej, hur tänker du då? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid dokumentation? 

 Hur ser du på barns delaktighet och inflytande vid dokumentation? 

 

Svårigheter och utmaningar med dokumentation 

 

Vad tycker du att det kan finnas för svårigheter med dokumentation? 

 Vad får det för påverkan på din dokumentation? 

 Hur hanterar du det? 

 

Upplevde du att något angående dokumentation var utmanande förut men som du inte 

tycker längre? 

 Vad är orsaken till detta?  

 

Övergripande arbete med dokumentation  

 

Berätta hur du arbetar med dokumentation i förskolan. 

 Finns de situationer där du väljer att dokumentera på ett särskilt sätt, varför? 
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Hur följer du upp din dokumentation? 

 Finns det tillfällen då du inte följer upp, vad kan orsaken vara? 

 Upplever du att du har de verktyg och den kompetens som krävs för att göra en bra 

uppföljning? 

 

Är det några särskilda situationer som du finner extra intressanta att dokumentera?  

 Varför? 

 Vad är det som kan påverka att du väljer just att dokumentera en särskild situation? 

 


