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Uppdraget för förskolan utifrån läroplanen (Skolverket, 2016) är att 

systematiskt arbeta med utvärdering och uppföljning av barns lärprocesser. 

Med anledning av att pedagogisk dokumentation inte är tydligt förklarat i 

läroplanen ville vi undersöka om det fanns olika sätt att tolka begreppet. 

Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer av åtta förskollärare 

och har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar på två 

olika tolkningar av begreppet pedagogisk dokumentation, att det kan ses som 

antingen ett arbetssätt som genomsyrar vardagen eller som ett verktyg för att 

utvärdera och utveckla verksamheten. Resultatet visar även vilka 

förutsättningar som krävs för förskollärare att skapa en gemensam förståelse. 

Slutsatsen är att tid och kompetensutveckling är två viktiga förutsättningar för 

att skapa ett gemensamt arbetssätt kring pedagogisk dokumentation. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att varje förskola ska arbeta med 
dokumentation, där syftet är att planera, följa upp och utvärdera verksamhetens 
innehåll så att den är anpassad för varje individ. Dock framgår det inte i läroplanen 
att dokumentationen ska vara pedagogisk och även om stycket kan tolkas som så, 
lämnar det öppet för alla som arbetar i förskolan att tolka uppdraget utifrån sina egna 
erfarenheter och förutsättningar. Även om läroplanen under åren har konkretiserats 
och förändrats kan den tyckas sakna några viktiga delar för verksamhetens 
utveckling. I april 2017 har ett regeringsbeslut tagits att utveckla rådande läroplan för 
förskolan för att kunna skapa förutsättningar för all personal som verkar inom 
området att förstå sitt uppdrag på samma sätt (Regeringsbeslut 1:2). Regeringen slår 
fast att delar av läroplanen behöver bli tydligare eftersom kvalitetsundersökningar 
visat stora skillnader på hur förskolor arbetar med läroplanen, vilket kan få 
konsekvenser för barnens utveckling. De föreslagna förändringarna innebär att delar 
av läroplanen ska utvecklas och förtydligas så de blir mer konkreta, 
begreppsanvändningen ska bli mer enhetlig och konsekvent för att skapa 
förutsättningar för alla som verkar inom förskolan att kunna omsätta läroplanen i sin 
helhet till det pedagogiska arbetet.  

För att kunna skapa en förståelse för vad pedagogisk dokumentation innebär, har 
skolverket (Palmer, 2012) upprättat ett styrdokument som komplement till den 
rådande läroplanen, som delvis hjälper till att definiera begreppet pedagogisk 
dokumentation eftersom det kan tolkas på så många olika sätt. Dock menar både 
Palmer (2012) och Holmberg (2015) att det i varje arbetslag regelbundet behöver 
göras en systematisk översikt för att se huruvida hela arbetslaget förstått 
arbetssättet/begreppet samt hur det kan föras tillbaka till verksamheten.  

Många förskolor som idag arbetar med eller vill komma igång med arbetet kring 
pedagogisk dokumentation ser hinder. Svårigheterna att göra pedagogisk 
dokumentation till en integrerad del i verksamheten kan göra att den känns 
utmanande och jobbig. Palmer (2012) menar att bristande kunskaper är en av 
anledningarna som kan ha en påverkan på hur arbetslaget håller igång arbetet med 
pedagogisk dokumentation. När dokumentationen fått fart i verksamheten kan det 
menar hon, skapa ett lärande i verksamheten. 

Våra erfarenheter från verksamheten får oss att undra hur mycket pedagogers 
uppfattning kring begreppet pedagogisk dokumentation skiljer sig åt, samt vad det 
skulle kunna bero på. Därför kommer denna uppsats att handla om förskollärares 
uppfattning om begreppet pedagogisk dokumentation, samt vilka förutsättningar 
som finns för att skapa en gemensam uppfattning om begreppet. Tidigare forskning 
visar bland annat på hur olika erfarenheter och upplevelser kan påverka hur 
pedagogerna arbetar med och förstår begreppet pedagogisk dokumentation och olika 
typer av ramfaktorer som det kan bero på (Alnervik, 2013; Essén, Björklund & 
Olsborn Björby, 2015 & Holmberg, 2015).  

1.1 Problemformulering 

Utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska pedagoger i förskolan arbeta med 
dokumentation för uppföljning av barns utveckling och lärande samt verksamhetens 
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kvalitet. Begreppet pedagogisk dokumentation nämns inte i texten men enligt 
Palmer (2012) är det ett exempel på arbetssätt för förskolan att bedöma 
verksamheten och synliggöra barns lärprocesser. Eftersom begreppet inte definieras 
någonstans så kräver det att förståelsen skapas på andra sätt, kan det i så fall leda till 
att arbetet ser olika ut inom olika förskolor och avdelningar?  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer fördjupa kunskapen om 
förskollärares uppfattning om begreppet pedagogisk dokumentation och de 
förutsättningar som getts för att skapa en gemensam uppfattning om begreppet, 
eftersom det kan påverka barns förutsättningar till utveckling och lärande i förskolan. 

1.3 Forskningsfrågor 

Våra forskningsfrågor är: 

 Vilken uppfattning om begreppet pedagogisk dokumentation uttrycker åtta 
förskollärare? 

 Vilka förutsättningar beskriver åtta förskollärare att de har för att förstå 
begreppet pedagogisk dokumentation? 

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel två redovisas relevant litteratur och tidigare forskning, kapitlet avslutas med 
presentation av det valda teoretiska perspektivet, sociokulturellt perspektiv. Det 
tredje kapitlet omfattar studiens metod, där framgår urvalet, hur data samlats in och 
bearbetats samt våra etiska ställningstaganden. Kapitlet avslutas med att beskriva 
undersökningens trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet samt en avslutande 
analysprocess. Resultat och analys presenteras i kapitel fyra och delas in i två 
huvudrubriker Pedagogisk dokumentation – ett arbetssätt i vardagen eller ett 
verktyg för utveckling och lärande och Pedagogisk dokumentation – en kunskaps 
eller prioriteringsfråga. Resultatet analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet 
och kopplas till relevant litteratur. Det femte och avslutande kapitlet diskussion 
inleds med en resultatdiskussion som är indelat i tre under rubriker Barns 
delaktighet, Verksamhetens förutsättningar och Utveckling av professionen där vi 
på ett kritiskt sätt granskar resultatet och kopplar till tidigare forskning och relevant 
litteratur. Kapitlet innehåller även en metoddiskussion, relevans för 
förskolläraryrket, förslag på vidare forskning samt slutsats och sammanfattning. 

1.5 Avgränsning 

Sökning efter relevant forskning skedde via databaserna ERIC, SWEPUB och DiVA. 
De sökord som användes var bland andra begrepp, dokumentation och förståelse det 
var svårt att översätta ord till engelska som passar in för denna studie och resultatet 
av sökningarna blev få artiklar som var passande. Det förändrade strategin och 
istället letades referenser i artiklar med koppling till vårt område. Vi gick igenom de 
referenser som forskarna angett och fick på så sätt mer relevant forskning för vår 
studie. De mest relevanta artiklarna och avhandlingarna valdes ut. Det mesta av 
arbetet med att finna forskning gjordes under den första veckan av kursen men 



 3 

pågick sedan ett tag till parallellt med andra aktiviteter. Materialet studerades och 
sammanställdes till bakgrundskapitlet.  

2 Bakgrund 

Följande kapitel kommer att bearbeta tidigare forskning, aktuell litteratur samt 
styrdokument kring ämnesområdet pedagogisk dokumentation med syfte att ge 
läsaren en bild av tidigare forskningsläge. Inledningsvis beskrivs den pedagogiska 
dokumentationens utveckling, hur den utvecklats genom åren från att vara 
observationer av barnen, till dagens pedagogiska dokumentation. Likaså redogörs 
skillnader kring dokumentation och pedagogisk dokumentation. Sedan presenteras 
ett avsnitt kring förskolan strukturella och individuella förutsättningar där tid och 
kompetensutveckling är i fokus, det visar på både fördelar och nackdelar inom 
området. Kapitlet avslutas med att beskriva vår valda teori som är det sociokulturella 
perspektivet där språk, kommunikation och samspel står i fokus.  

2.1 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.1.1 Den pedagogiska dokumentationens utveckling 

Dokumentation av barns utveckling är en metod som har funnits med länge inom 
förskolan, och att observera barn är någonting som gjorts sedan 1930-talet men har 
fram tills idag utvecklats och förändrats. Under 1930-talet påbörjades de första 
observationerna i förskolan, syftet var då att försöka synliggöra hur barn utvecklades 
i enlighet med de ”normala” utvecklingsfaserna (Palmer, 2012). Dokumentationen 
kunde exempelvis se ut som så att personalen på förskolan fick ett upprättat schema 
som de skulle observera barnen genom. Det skulle underlätta för dem att kunna se 
om varje barn utvecklades i den takt som var ”normalt” för deras ålder. Arbetet med 
observationer och dokumentationer var under 30-talet fram till 60-talet någonting 
som skulle vara skilt från barnet, därför började man bygga observationsboxar där 
förskolläraren kunde stå och observera barnen genom en glasruta utan att barnen 
kunde se dem. Observationerna samlades sedan in i pärmar som låstes in eftersom 
det insamlade materialet ansågs vara belagt med sekretess, dessa togs sedan fram 
inför samtal med föräldrarna. Palmer (2012) gör en koppling till dagens 
dokumentation och menar att denna typ av observationer fortfarande pågår, men 
menar att de idag har ett helt annat syfte, då det insamlade materialet idag ligger till 
grund för hur vi ska kunna arbeta framåtsyftande med den som en pedagogisk 
dokumentation. Holmberg (2015) beskriver att det inte var förrän på 1970-talet när 
begreppet dialogpedagogik kom till förskolan som kritik höjdes mot de tidigare 
observationsboxarna. Genom dialogpedagogiken skulle personalen istället närma sig 
barnet och genom kommunikation lära känna barnet och därmed analysera dessa 
olika möten istället för tidigare envägs observationer, detta innebar nytt fokus för 
arbetet med dokumentation. Även om barnsynen under 70- och 80-talet förändrades 
så liknade metoderna fortfarande varandra. Under 80-talet ändrades fokus på 
dokumentationen från barnet till pedagogerna, tanken var nu att synliggöra 
pedagogernas arbetssätt och få dem att kritiskt granska sig själva eller sina kollegor. 
Kollegieutvärderingen handlade om att kollegor och föräldrar skulle ge pedagogerna 
återkoppling på sitt arbete och hade som fokus att utveckla verksamheten. På 90-talet 
skiftade observationerna åter igen fokus tillbaka till barnet, man började observera 
avvikande beteenden hos barnen, men till skillnad från 30-talets observationsboxar 
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skedde detta nu helt öppet. Pedagogers fokus riktades mot barnet istället för 
verksamheten. 

I slutet av 90-talet kom förskolans första läroplan (Skolverket, 1998). Där beskrivs att 
varje pedagog som verkade inom förskolan skulle arbeta med att följa upp och 
utvärdera verksamheten för att kunna se att man följde de mål och riktlinjer som 
fanns. Begreppet pedagogisk dokumentation nämns i läroplanen med en kort 
beskrivning av hur arbetet ska gå till. Verksamheten skulle planeras, utvärderas och 
utvecklas i enighet med de framtagna målen och bidra till en utveckling av det 
pedagogiska arbetet. Arbetet beskrevs i läroplanen som en riktlinje, även om det inte 
någonstans stod utvecklat hur arbetet ska gå till. Förskollärarna ska vara utbildade 
och arbetet med barnen ska stå i centrum. Men på vilket sätt? (Skolverket, 1998). År 
2010 och åter igen 2016 revideras läroplanen och arbetet med uppföljning, 
utvärdering och utveckling får ta en större del och beskrivs mer ingående tillsammans 
med riktlinjer på hur arbetet ska gå tillväga. Avsnittet beskriver i punktform hur 
förskollärare, arbetslag och chefer ska arbeta och agera men utelämnar huruvida det 
handlar om pedagogisk dokumentation eller endast dokumentation. Begreppet 
pedagogisk dokumentation har plockats bort vid revideringen och kvar finns en 
beskrivning av ett arbete som kan tolkas som pedagogisk dokumentation (Skolverket, 
2016). Samtidigt som läroplanen vid olika tillfällen reviderats för att anpassas till 
personal och verksamhetens behov ligger nu åter igen ett förslag från regeringen att 
revidera läroplanen för förskolan, detta eftersom man uppmärksammat att kvalitén 
på förskolorna kan se olika ut och därför kan få konsekvenser för barns utveckling. 
Förslaget innefattar förändringar i den nu aktuella läroplanen där arbetet ska 
förtydligas för att kunna förstås av chefer, förskollärare och övrig personal. Ett tydligt 
verksamhetsnära språk ska utvecklas för att skapa förutsättningar för alla att få en 
förståelse av arbetet. Genom att utveckla läroplanen, vill man ge personalen 
förutsättningar att skapa en kvalitativ förskola där alla barn får samma chanser att 
utvecklas (Regeringsbeslut 1:2). 

Palmer (2012) beskriver skillnaderna mellan den traditionella dokumentationen som 
en observation där syftet var att bedöma barnen utifrån det som var normal 
utveckling utifrån barnets ålder. Personalen hade som uppgift att fotografera och 
dokumentera barnet för att kunna utveckla förutsättningar för varje individ, som 
också var anpassad efter barnets ålder. Barnen delades exempelvis in i olika grupper 
utifrån ålder med anpassad undervisning. Den pedagogiska dokumentationen menar 
Palmer (2012) handlar till skillnad från den tidigare dokumentationen om att lyssna 
in varje barn och det som pågår i verksamheten för att kunna fånga upp, 
dokumentera och reflektera över det. Hon menar att detta förhållningssätt inte bara 
gäller personalen utan att arbetet även ska göras tillsammans med barnen vilket är en 
av de stora skillnaderna mot de traditionella barnobservationerna. Palmer (2012) 
menar att det är dialogerna och diskussionerna som gör dokumentationen 
pedagogisk. Flera forskare bland dem Essén, m.fl. (2015) beskriver också den 
pedagogiska dokumentationen som någonting som man aldrig blir helt färdig med 
eftersom det handlar om att ständigt arbeta med saker som har hänt och genom det 
utveckla verksamheten i rätt riktning tillsammans med kollegor. Bjørndal (2005) 
menar att utvärdering är en kontinuerlig process som förs i cirkulära rörelser, han 
menar att allt som gör vävs in i varandra och genom att utveckla våra syften och byter 
riktning under arbetets gång så påbörjas bara nya cirkulära rörelser. Ett exempel är 
om ett arbete med ett projekt tar en ny vändning på grund av barnens intressen så 
påbörjas en ny cirkel av konstaterande, utvärdering och förbättring. Vidare talar han 
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också om vikten av att förstår och utveckla vårt arbete med pedagogisk 
dokumentation för att själva kunna utvecklas inom vårt yrke (Bjørndal, 2005). 

2.1.2 Strukturella förutsättningar för förskollärare att förstå begreppet 
pedagogisk dokumentation 

De strukturella förutsättningar som finns kan ses vara ganska många och ofta med 
begränsad möjlighet att påverka, som lagar och ekonomiska satsningar till exempel. 
För det första finns det en del lagar och styrdokument som anger och tydliggör vad 
förskolan ska arbeta med. Förskolan lyder under skollagen (2010:800) där sätts 
ramar för vad förskolan kan och ska göra. Sverige har som nation ratificerat FNs 
Barnkonvention (UNICEF, 2011) där Sverige förbinder sig till att följa konventionen, 
vilket förskolan också måste förhålla sig till. Från och med 1998 har förskolan en egen 
läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2016) som formulerar uppdraget och de mål som finns 
för verksamheten på ett nationellt plan. Det kan förekomma lokala mål och 
styrdokument som ytterligare ger strukturella förutsättningar för förskolan. 
Huvudmannen, som kan vara kommunal eller privat, kan drivas utifrån en viss 
ideologi som grund och då tillkommer dess förutsättningar om hur förskolan ska 
organiseras. Huvudmannen har ansvaret att anställa personal med lämplig 
utbildning och tillgodose förskolans miljöer både inomhus och utomhus (Elfström, 
2013).  

I Lpfö98 (Skolverket, 2016) lyfts arbetet med uppföljning och utvärdering upp som 
ett sätt att kunna utveckla kunskaper om förskolans arbetsprocesser, där barns 
förutsättningar att få en trygg och utvecklande vistelse i förskolan ligger som fokus 
och där barnperspektivet ska vara den ledande utgångspunkten. Något som också 
Palmer (2012) belyser och menar att med hjälp av arbetet med pedagogisk 
dokumentation så kan verksamheten utgå från och fokusera på barnens intressen. 
För att säkerställa att arbetet med pedagogisk dokumentation utgår från gällande 
styrdokument räcker det inte att arbetslaget formulerar en gemensam uppfattning 
om begreppet menar Palmer (2012). Det handlar om att uppmärksamma vad det 
pedagogiska dokumentationsarbetet går ut på både i praktiken och även i teorin. Hon 
menar också att det är viktigt att det finns en förståelse för varför arbetet med 
pedagogisk dokumentation görs och hur det kopplas samman med läroplanens 
strävansmål.  

Hur den faktiska organisationen inom förskolan ser ut påverkas av ovanstående 
förutsättningar som kan sägas ligga utanför förskolans byggnad och anger ett visst 
ramverk. Inom förskolan ska sedan arbetet organiseras av förskolechefen. Lenz 
Taguchi (2000) och Elfström (2013) talar om vikten av att ha en arbetsledning som är 
”med på tåget” och som låter det pedagogiska arbetet få ta plats som en förutsättning 
för förskollärare att skapa gemensamma uppfattningar om begreppet pedagogisk 
dokumentation. Holmberg (2015) beskriver i sin avhandling hur pedagogisk 
dokumentation kan realiseras i vardagen på olika förskolor i Sverige, där resultatet 
visade att förskolornas arbete till stor del skiljde sig åt beroende på vilka ramar och 
förutsättningar som fanns. Enö (2005) menar att arbetslagens sammansättning, 
barngruppernas storlek och barnens vistelsetid är faktorer som påverkar vilka 
förutsättningar som ges och hur organisationen ser ut. Bristen på tid och resurser i 
form av personal återkommer som faktorer för att möjliggöra ett långsiktigt arbete 
med pedagogisk dokumentation menar flera forskare Lenz Taguchi (2000), Alnervik 
(2013), Vallberg-Roth (2014) och Holmberg (2015). 
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Holmberg (2015) problematiserar hur arbetet med pedagogisk dokumentation inte 
definieras lika och på grund av detta oftast stannar vid att man endast tar foton och 
filmar för att sedan arbeta individuellt med materialet, ett arbete som aldrig 
diskuteras tillsammans i verksamheten. Det menar Vallberg-Roth (2014) är på grund 
av bristande tid avsatt för gemensam reflektion i arbetslaget, då pedagogerna i 
hennes avhandling känner att de inte alltid ges tid att reflektera kring den insamlade 
dokumentationen. Holmberg (2015) menar att hur tiden fördelas mellan arbete i 
barngrupp och tid för annat arbete skiljer sig stort mellan olika förskolor. Även om 
tiden finns schemalagd så kan det ibland bli så att den pedagog som ska ha barnfritid 
istället får hoppa in som vikarie eller resurs och då finns den tiden bara ”på pappret” 
men inte i verkligheten. Det gäller även inplanerad reflektionstid för hela arbetslaget, 
om inte alla kan delta på grund av resursbrist. Reflektion tillsammans i arbetslaget 
menar Holmberg (2015) skulle innebära ett utvecklande syfte för hela verksamhetens 
innehåll. När pedagoger sitter själva och reflekterar så fokuseras reflektionen endast 
kring barnets individuella lärprocesser och inte hela verksamhetens utveckling. Hon 
talar också om att för att kunna förstå vad en pedagogisk dokumentation är så 
behöver pedagogerna definiera begreppet på samma sätt. 

Hur många som ingår i ett arbetslag har stor påverkan på hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation kan utföras menar Holmberg (2015). Pedagogerna i 
hennes studie ansåg att det var svårt att leda en aktivitet samtidigt som den skulle 
dokumenteras, hade det funnits möjlighet att vara en person till så skulle arbetet 
kunna fördelas så att en leder aktivitet medan den andre dokumenterar. Att arbeta i 
arbetslag är en tradition inom svensk förskola och hur många som ingår i arbetslaget 
har betydelse, men även vilka som ingår och det är en strukturell förutsättning för en 
gemensam förståelse för begreppet pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi (2013) 
menar att det finns två typer av personligheter där man antingen vill arbeta på ett sätt 
där framtiden är oviss och man inte vet vart arbetet leder, ett arbetssätt där man inte 
har de färdiga svaren. Medan det finns människor som inte vill arbeta på detta sätt 
utan gärna vill veta vart arbetet leder innan det påbörjas. För att kunna utveckla sitt 
kunnande i arbetet belyser Enö (2005) vikten av att alla i arbetslaget, både 
förskollärare och barnskötare, får kompetensutveckling för att kunna utveckla 
verksamheten. Även Alnervik (2013) menar att det behövs för att all pedagogisk 
personal i förskolan ska kunna förstå sig på de olika begreppen, eftersom förståelsen 
för begreppet påverkar hur det praktiska genomförandet blir. Dock menar Enö 
(2005) att eftersom beslutet om kompetensutveckling sker på en lokal nivå och ofta 
under ekonomiska ramar så kan den falla mellan stolarna om huvudmannen väljer 
att satsa på enbart förskollärare i kompetensutvecklingsinsatserna och barnskötarna 
därmed blir utan kompetensutveckling.  

Förskolans ekonomiska resurser påverkar tillgången på tekniska verktyg så som 
kamera eller dator, som även om de inte är nödvändiga för att arbeta med pedagogisk 
dokumentation ändå underlättar arbetet. Alnervik (2013) gör en koppling till flera 
internationella studier och menar att det är ett av många problem som pedagoger står 
inför i arbetet med den pedagogiska dokumentationen just bristen på tekniska 
verktyg, ibland på grund av ekonomiska förutsättningar.  

Enö (2005) talar i sin tur om hur bland annat barngruppernas storlek har fått 
konsekvenser för hur personalen har möjlighet att genomföra den pedagogiska 
dokumentationen, detta eftersom att arbetet kräver tid och möjligheter att kunna 
reflektera. Hon menar också att skapa tid för en gemensam reflektion är någonting 



 7 

som idag ligger under arbetslagets eget ansvar, och ofta faller på att det inte finns 
tillräckliga resurser i form av personal som täcker upp i verksamheten. 

2.1.3 Individuella förutsättningar för förskollärarna att förstå begreppet 
pedagogisk dokumentation 

Förutsättningarna för att kunna förstå begreppet pedagogisk dokumentation kan 
skilja sig åt och flera forskare Oxenswärdh (2011), Alnervik (2013), Holmberg (2015) 
och Essén m.fl., (2015) talar om hur pedagogers tidigare erfarenheter påverkar hur de 
uppfattar begreppet. Detta eftersom tidiga erfarenheter så långt tillbaka som i 
barndomen påverkar de egna uppfattningarna och utan reflektioner tillsammans med 
andra kan det vara svårt att ändra dessa föreställningar. De menar att tidiga 
upplevelser påverkar det som omsätts av pedagoger i verksamheten. Ett arbete som 
är tryggt och inte sätter kunskaper på prov. Viktigt är såklart att ha detta i 
bakhuvudet när ett arbete med pedagogisk dokumentation inleds och förstå att 
olikheterna i arbetslaget kan medföra motstånd för att våga utvecklas. Om riktningen 
för arbetet inte är klar i verksamheten så kan utvecklingen begränsas av gamla 
invanda föreställningar. Lenz Taguchi (2013) ser det som att det finns olika typer av 
pedagoger, de som vill arbeta på det redan invanda sättet, ett arbete som leder till ett 
bestämt mål och där pedagogerna redan har alla svaren, men också att det finns de 
pedagoger som vill utmana gamla föreställningar för att se vart arbetet kan leda. 
Kombinationen mellan dessa kan skapa förutsättningar för att varje pedagog ska 
kunna utmana sina föreställningar i en gemensam diskussion tillsammans med 
andra. Lenz Taguchi (2013) menar att det kan ses som en ”farlig lek” där pedagoger 
utmanar sig själva genom att gå in i situationer de inte känner till och där de 
tillsammans med sina kollegor blottar sin innersta personlighet. Ett arbetssätt som 
kanske inte passar alla inom förskolan om man inte är villig att våga förändras. Hon 
menar att genom att ge sig in i leken och komma ut på andra sidan, där 
föreställningar och erfarenheter ifrågasätts och kanske omvandlas till något annat 
leder till utveckling. Att erfarenheter ofta styr hur arbetet utförs blir tydligt så tidigt 
som när valet görs av vad och hur det dokumenteras. Essén m.fl., (2015) talar om att 
redan vid tillfället för dokumentationen av ett objekt finns en föreställning grundat på 
tidigare erfarenheter som gör tolkningen av att ett tillfälle uppenbarat sig som bör 
dokumenteras. För att kunna utmana dessa föreställningar menar Oxenswärdh 
(2011) att pedagoger måste få möjligheter att bli ifrågasatta, och att det finns någon i 
arbetslaget som tar ledarrollen för att kunna styra arbetet i rätt riktning. Hon menar 
att det så länge det finns motstånd för arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen så måste finnas någon som vågar leda arbetet, det räcker inte bara 
att planera för en förändring man måste också våga genomföra den. Dock vill Lenz 
Taguchi (2013) lyfta att det är bra att det i arbetslaget finns olika erfarenheter och 
synsätt eftersom det gör det tillgängligt för barnen att förstå att det är okej att se 
saker på olika sätt.  

Tid är också en förutsättning som lyfts upp i de strukturella förutsättningarna men 
också i de individuella förutsättningarna och syftar till hur mycket tid pedagoger har i 
verksamheten för att kunna genomföra och förstå den pedagogiska dokumentationen. 
Flera forskare bland dem Enö (2005), Alnervik (2013) och Holmberg (2015) talar om 
hur tidsbrist, resursbrist och barngruppens storlek har en inverkan i om pedagogerna 
väljer att prioritera sin reflektionstid. Holmberg (2015) menar att pedagoger 
generellt har väldigt höga krav på sig själva och gärna vill hinna med den pedagogiska 
dokumentationen men att det på grund av frånvaro i personalgruppen och av 
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ekonomiska skäl ofta prioriteras bort eftersom man istället behöver hjälpas åt i 
barngruppen och inte hinner med den egna reflektionen. De gånger som de väljer att 
ha sin reflektions- eller planeringstid så finns så många andra administrativa sysslor 
att sköta, vilket gör att den pedagogiska dokumentationen blir lidande. Alnervik 
(2013) menar att det måste finnas ett intresse kring utvecklingen och att det måste 
finnas en vilja att undersöka det som för tillfället är okänt för att det ska kunna ske 
förändringar. Annars kan personalen se den pedagogiska dokumentationen som en 
ytterligare arbetsuppgift som de ska hantera i en redan stressad arbetsmiljö. 
Resultatet blev att flera pedagoger ansåg att det var tiden som vara avgörande för om 
de skulle hinna med en pedagogisk dokumentation eller inte, eftersom man fann att 
det var svårt att hinna ta sig tid till reflektionsarbetet både själv och tillsammans med 
de andra kollegorna som efterföljde en dokumentation. Essén m.fl., (2015) menar att 
arbetet med reflektion är något som borde prioriteras eftersom det ger pedagogerna 
möjlighet att återbesöka ögonblicket med distans till händelsen och då får möjlighet 
att se det tillsammans med kollegorna som kan föra nytt ljus över arbetet. Annars 
riskerar det att bli som Holmberg (2015) beskriver att arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen stannar av och blir till foton och film som istället samlas på hög. 
Vidare talar hon om att pedagoger tycker att det kan vara svårt att dokumentera 
eftersom de i brist på reflektionstid inte kan se det meningsfulla i arbetet med 
dokumentationen. Holmberg (2015) menar också att personal på grund av tidsbrist 
kanske tar hem dokumentationen för att färdigställa den vilket lämnar ett etiskt 
dilemma där foton och annan känslig information kan hamna i orätta händer och 
dessutom inkräktar på personalens fritid. Ytterligare en förutsättning som är 
återkommande hos forskarna Enö (2005), Oxenswärdh (2011) och Holmberg (2015) 
är kompetensutveckling. De menar att det var oviktigt hur många år eller vad 
pedagogerna hade studerat om de inte fick möjligheter att påminnas och prövas på 
nytt under arbetslivet. Holmberg (2015) menar att pedagoger behöver 
kompetensutveckling för att kunna förstå sig på sitt syfte och utvecklas vidare i 
verksamheten lika mycket som de behöver erfarenheter för att kunna förstå teorin. 
Enö (2005), Oxenswärdh (2011) och Holmberg (2015) lyfter varje pedagogs 
handlingsförmåga och kompetens inom området, som någonting som hela tiden bör 
vara i ständig utveckling och kan ses som ett aktivt arbete för att kunna komma 
framåt inom sitt område. Utan kompetensutveckling kan arbetet vara tungrott även 
om de flesta pedagoger på förskolan är utbildade förskollärare. Holmberg (2015) 
visar detta genom att referera i sin avhandling till två avdelningar som arbetat på två 
olika sätt där den ena avdelningen haft ett Reggio Emilia inspirerat synsätt och 
tillgång till en pedagogista (ledare inom pedagogisk dokumentation) medan den 
andra avdelningen arbetat utan pedagogiskt stöd också skiljde sig betydligt åt i 
resultaten. Avdelningen som haft tillgång till mer kurser, kompetensutveckling och 
pedagogista hade bättre förutsättningar att lyckas med arbetet kring pedagogisk 
dokumentation än den avdelningen som inte hade det och som endast fick gå på 
några få kurser.  

2.1.4 Sammanfattning 

Ämnet pedagogisk dokumentation är aktuellt med tanke på regeringens uppdrag till 
Skolinspektionen att göra en översyn av förskolans läroplan, bland annat med fokus 
på just utvärdering och uppföljning och hur det ska göras i förskolan för att 
säkerställa kvaliteten. Regeringen avser att förtydliga uppdraget och det kan vara ett 
tecken på att regeringen uppmärksammats på att det kan finnas svårigheter med att 
tolka läroplanen och förstå vad som förväntas av de som arbetar inom förskolan.  
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Utmaningarna är många, både på strukturell och individuell nivå. Det finns många 
strukturella förutsättningar som inte kan påverkas, det kan medföra svårigheter som 
begränsar arbetet. Även om förutsättningarna finns på pappret i form av tillräckligt 
mycket personal och så vidare är det inte säkert att det stämmer i verkligheten, då det 
spelar stor roll vilka personer som är på plats och vilken förståelse de har till arbetet. 
Förskolan i sig är en egen kultur, och alla enskilda förskolor har även de en egen 
kultur som består av de pedagoger och barn som är där dagligen.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Studien har som ansats att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet 
pedagogisk dokumentation. Den teori som empirin analyseras via är det 
sociokulturella perspektivet. De centrala begreppen kommunikation, samspel samt 
språk är viktiga delar i teorin. Säljö (2000) lyfter fram att det som är grunden i 
sociokulturellt perspektiv är att enskilda individer är begränsade i hur mycket 
kunskap och erfarenheter som kan bäras. Medan det kollektiva, människor i grupp, i 
interaktion med varandra har mycket mer resurser. För att kunna delge varandra, 
samla kunskaper för framtiden och på så sätt föra utvecklingen framåt är språket ett 
verktyg som hjälper oss. Men för att kunna förmedla något via språket är det en 
förutsättning att den man vill förmedla till kan tolka orden och begreppen på samma 
sätt som avsetts. Säljö (2000, sid.34) skriver: ”Förutsättningen för att människor 
skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är således, att man har 
kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med.” Språket blir då ett verktyg 
att förmedla och inhämta kunskaper och information med, men språket i sig själv 
förmedlar inte automatiskt en förståelse för ord och begrepp. Hur skapas då denna 
gemensamma förståelse av begrepp?  

Genom kommunikation och samspel får språkets ord och begrepp betydelse för 
användaren. En förståelse skapas i interaktion med andra människor, när ord och 
begrepp kommuniceras och formuleras i en kommunikativ process (Säljö, 2000). 
Dessa kommunikativa processer sker i kulturella sammanhang, de är situerade, vilket 
i denna studies fall där varje förskole enhet kan ses som en kultur, och varje 
avdelning inom förskolan kan ses som en egen kultur, blir en hel mängd kulturella 
sammanhang. Den förståelse som skapas för ett begrepp blir en del av den kultur där 
den skapas och kan därför skilja sig mellan olika kulturer, vilket i sig kan bidra till 
svårigheten att skapa gemensam förståelse. 

Analysen av den insamlade empirin i denna studie behöver förhålla sig till de begrepp 
som presenterats här språk, samspel och kommunikation. Språk blir ett bärande 
begrepp för att se vilka ord och begrepp använder förskollärarna för att beskriva 
pedagogisk dokumentation, återkommer de hos alla förskollärare? Om samma ord 
och begrepp används kan det ses som ett tecken på att informanterna i så fall deltagit 
i gemensamma kommunikativa processer där orden använts? Det kulturella 
sammanhanget inom vilket de förskollärare som intervjuats verkar bör tas i 
beaktande, i förskolan arbetar pedagogerna i arbetslag där samspel är en stor del av 
vardagen. Har de getts förutsättningar att skapa en gemensam förståelse för 
begreppen inom pedagogisk dokumentation genom kommunikation och samspel? 
Studien är liten i sin omfattning och därför kan inte hela det kulturella 
sammanhanget beskrivas.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras den valda metoden och genomförandet av studien samt 
diskuteras metodens fördelar och nackdelar för just denna studie. De etiska 
principerna samt studiens trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet diskuteras. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av hur analysprocessen gått till. Syftet med 
kapitlet är att klargöra metoden för läsaren och underlätta för en eventuell 
upprepning av studien med samma metod. 

3.1 Metodteori 

Denna studie har en kvalitativ ansats, Bryman (2011) menar att utmärkande för en 
kvalitativ undersökning är att den utgår från ett problem eller en fråga och försöker 
förstå någonting subjektivt. En kvalitativ undersökning kan göras med flera olika 
metoder, som observationer, intervjuer eller genom att använda en fokusgrupp med 
för studien utvalda personer som tillsammans får diskutera frågeställningar. I denna 
studie har utbildade förskollärare valts att intervjuas, för att sedan tolka och 
analysera deras svar. Analyser och tolkningar har gjorts i olika omgångar och med 
olika fokus vilket Bryman (2011) menar är vanligt för kvalitativa undersökningar. 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om förskollärares uppfattningar om 
begreppet pedagogisk dokumentation samt vilka förutsättningar förskollärarna 
beskriver att de har för att skapa en gemensam uppfattning om begreppet, därför 
valdes kvalitativ metod.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Som intervjuteknik har semistrukturerade intervjuer valts, med en intervjuguide som 
underlag för att få möjlighet att ställa följdfrågor (se Bilaga 1). Enligt Bryman (2011) 
är det en lämplig metod i kvalitativa undersökningar eftersom syftet är att få 
informanternas uppfattningar om begreppet pedagogisk dokumentation. För att 
kunna koncentrera oss på informanternas svar har intervjuerna spelats in och sedan 
transkriberats i efterhand. På så sätt skapas en dialog som flyter på och det ger 
möjlighet till att följa upp med fler frågor vid behov. Frågorna har formulerats som 
öppna för att informanterna ska beskriva hur de uppfattar begreppet pedagogisk 
dokumentation själva. Bryman (2011) menar att öppna frågor ger informanterna 
möjlighet att formulera sig fritt och inte enbart kan välja förutbestämda 
svarsalternativ. Det gör att forskaren kan få svar som inte i förväg kunnat förutses. 

Vidare så kontaktades förskolor med förfrågan om det var möjligt att komma för 
intervjuer av förskollärare, de förskolechefer som kontaktats svarade ja och en av 
dem gav också egna förslag på vilka förskollärare som kunde tillfrågas. Urvalet 
påverkades av förskollärare som var på plats under den aktuella tiden och kunde 
delta i studien. Intervjuerna genomfördes på respektive förskola. Ljudupptagning 
användes vid samtliga intervjuer och intervjuerna transkriberades efteråt av den som 
utfört intervjun. Vid bearbetning av intervjuerna användes olika färger för att 
markera likheter och skillnader mellan informanternas svar. 
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3.3 Urval 

Förskolor valdes utifrån att vi har en tidigare kontakt med förskolorna och det 
underlättade för oss att få komma in och intervjua förskollärare. Det kan ses som ett 
bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011). För att omfattningen inte skulle bli för stor 
och att tiden för studien är begränsad så tillfrågades endast åtta förskollärare. De 
förskollärare som tillfrågades om att delta tackade ja till medverkan.  

Informanterna består av åtta utbildade förskollärare, alla kvinnor, som arbetar på 
olika avdelningar inom totalt tre förskolor. Förskollärarna har olika former av 
utbildning, två av dem har den äldre varianten av förskollärarutbildningen från 1990-
talet, fem har utbildningen ”lärare mot yngre år” med behörighet upp till skolans 
årskurs sex och en av dem har den senaste, nu aktuella förskollärarutbildningen. Det 
var önskvärt för oss att det fanns en viss spridning eftersom utbildningsbakgrunden 
kan påverka förskollärares uppfattning om begreppet pedagogisk dokumentation. 
Utifrån vår andra forskningsfråga så kan tiden i yrket spela roll för vilka 
förutsättningar som förskollärarna hunnit ges, till exempel olika former av 
kompetensutveckling. Valet av att enbart intervjua utbildade förskollärare grundar 
sig i att det i läroplanen (Skolverket, 2016) framgår att det är förskollärarna som har 
ansvaret för att utvärdering och uppföljning sker. 

3.4 Etiska principer 

I studien har tagits hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god 
forskningssed. Genom att informera förskolechef om studiens omfattning via 
missivbrev (se Bilaga 2) innan förskollärarna tillfrågades om medverkan togs hänsyn 
till informationskravet. Förskollärarna fick missivbrevet vid intervjutillfället, innan 
själva intervjuerna påbörjades, de läste brevet och tillfrågades om samtycke och om 
de förstått innehållet i missivbrevet. Missivbrevet innehåller information om hur det 
insamlade materialet ska användas och vilka som tar del av det. Det insamlade 
materialet kommer endast att användas för denna studie och när studien är godkänd 
kommer materialet att förstöras, i enlighet med nyttjandekravet. Genom att direkt 
vid transkribering ge informanterna fiktiva namn och radera ljudfilerna efter 
transkriberingen har konfidentialitetskravet tagits hänsyn till.  

Vid intervjutillfällena har förskollärarna informerats om att de när som helst kan 
avbryta samarbetet utan att vi ifrågasätter det och att vi då inte kommer att använda 
materialet i vår studie. Efter uppsatsens godkännande kommer den att publiceras på 
DiVA-portalen och bli offentlig handling. 

3.5 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Trovärdighet 

För att skapa trovärdighet i en kvalitativ studie innebär det att studien genomförs i 
enighet med de regler som finns samt att man rapporterar resultatet till de personer 
som är en del av studiens sociala verklighet enligt Bryman (2011). I den kvalitativa 
forskningen är det den sociala verkligheten som studeras och svaren ska gå på djupet 
till skillnad från en kvantitativ forskning där det är bredden som studeras. Resultatet 
ska alltså kunna vara överförbart och kunna testas igen vid behov (Bryman, 2010). 
Studien genomfördes i enighet med detta i en liten skala och skulle kunna 
genomföras igen med stora möjligheter att få samma resultat eftersom det är 
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förskollärarnas personliga åsikter kring begreppet pedagogisk dokumentation som 
studerats. Eftersom intervjuerna ligger till grund för hela studien gjordes en 
pilotstudie med syfte att testa intervjufrågornas relevans, samt för att se hur frågorna 
fungerade i sin helhet. Bryman (2011) beskriver pilotstudien som en möjlighet för de 
som ska intervjua att göra sig bekant med materialet innan undersökningen startar. 
Pilotstudien skapar också förutsättningar att kunna välja vilka frågor som känns bra, 
vilka frågor som ger relevanta svar men också vilka frågor som kan väljas bort helt. 
Utifrån svaren i pilotstudien visade det sig att informanterna tolkat frågorna på 
liknande sätt vilket gjorde att frågorna användes vid intervjuerna till studien. Innan 
själva studien påbörjades kontaktades förskollärarna som skulle delta och de fick 
information i form av ett missivbrev och en tid bokades, informationen delades ut i 
förväg för att förskollärarna skulle få en uppfattning kring vad studien skulle handla 
om. Att beskriva studiens syfte i förväg menar Bryman (2011) ger informanterna en 
möjlighet att välja om de vill delta i undersökningen eller inte. Förskollärarna fick 
dock inte ta del av intervjufrågorna innan intervjun, detta för att de inte skulle hinna 
diskutera begreppet pedagogisk dokumentation med sina kollegor, eftersom syftet 
med studien var att ta reda på den enskilda förskollärarens uppfattning. Genom 
tidigare relationer med förskollärarna kändes det som det var en fördel då de 
uppfattades som att de var öppna och villiga att lämna information som var relevant 
för studien, dock kan det ha påverkat hur arbetet tolkades eftersom undersökningen 
redan hade förhandsinformation som underlättade intervjuerna, någonting som hade 
kunnat se annorlunda ut om intervjuerna genomförts på en förskola där 
förskollärarna varit obekanta för oss. Bryman (2011) menar också att om det finns en 
för tillitsfull relation till de som intervjuas kan informanterna svara på frågorna 
utifrån de svar som de tror att intervjuaren vill höra. Upplevelsen var dock att 
förskollärarna svarade ärligt och öppet på frågorna vilket kan bero på att de 
informerats om anonymitetsförfarandet. Vid intervjuerna fanns också möjligheter för 
oss att ställa följdfrågor vilket gjorde att svaren kunde bekräftas direkt. 
Ljudupptagning och transkribering användes för att undvika bortfall av relevant 
information. Alla ovan beskrivna handlingar ger ökad trovärdighet till studien.  

Pålitlighet 

Pålitligheten i den kvalitativa forskningen innebär att forskarna har ett granskande 
synsätt som kritiskt granskar alla delar i studiens process. Tanken är att flera kollegor 
ska kunna se över alla delarna i processen för att skapa ett tillförlitligt underlag där 
man tillsammans med en studiekollega kritiskt granskar de olika delarna (Bryman, 
2011). Studiens pålitlighet stärks genom att använda semistrukturerade intervjuer 
med ljudupptagning, eftersom att syftet med undersökningen är att ta reda på 
förskollärarens uppfattningar. Den insamlade empirin transkriberades sedan för att 
kunna granskas av oss båda för att undvika att egna värderingar och känslor 
reflekterar resultatet och en gemensam uppfattning skapas. Enligt Bryman (2011) är 
intervjuer den vanligaste metoden i kvalitativ forskning. För att ytterligare stärka 
studiens pålitlighet hade observationer av förskollärares praktiska handlande kunnat 
genomföras och analyserats, men utifrån förutsättningarna för denna studie fanns 
inte tid till detta.  

Generaliserbarhet 

Bryman (2011) beskriver generaliserbarheten som någonting som kan vara 
problematisk att uppnå i en kvalitativ studie eftersom generaliserbarhet handlar om 
hur ett undersökningsresultat kan överföras på ett större antal människor. Han 
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menar att eftersom en kvalitativ forskning oftast sker med en mindre grupp 
människor som är utvalda för just en specifik studie så kan studien inte representera 
den övriga populationen. Detta innebär att generaliserbarheten minskar i denna 
studie eftersom denna studie omfattar åtta förskollärare på tre förskolor och inte en 
hel yrkeskår. Studien kan till viss del ändå uppfattas som generell då de flesta av 
förskollärarna gett liknande svar under intervjuerna.     

3.6 Analysprocessen 

Som Bryman (2011) säger så genererar en kvalitativ undersökning ofta ganska stor 
mängd data och trots att denna studie endast omfattar åtta intervjuer så blev 
mängden data ganska stor. Analysprocessen inleddes med att den insamlade empirin 
transkriberades ordagrant från ljudfiler till digitala dokument, och förskollärarna 
gavs fiktiva namn för att underlätta analysprocessen och ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet. En mapp upprättade i vår gemensamma dropbox som gav oss 
båda tillgång till materialet. Intervjuerna skrevs sedan ut för att analyseras av oss var 
och en för sig, för att kunna finna ett tematiskt samband. Detta kan ses vara ett steg 
inom ”grounded theory” beskrivet av Bryman (2011, sid.513) som en vanlig metod för 
att analysera kvalitativ data i flera steg för att hitta teman genom kodning av det 
insamlade materialet. Under genomläsningarna av intervjuerna så sågs olika 
återkommande ord och begrepp som bildade grupper eller teman av uppfattningar 
om begreppet pedagogisk dokumentation, samt olika förutsättningar som 
förskollärarna beskrivit att de hade för att förstå begreppet. Varje fråga bearbetades 
metodiskt och text som var relevant för studiens syfte och forskningsfrågor 
markerades med olika färg- och överstrykningspennor. Samtidigt skrevs 
kommentarer in i texten för att lättare kunna jämföra det vi hittat vid vårt nästa möte 
tillsammans där syftet var att fastställa teman och rubriker. Fokus låg på 
återkommande begrepp och förklaringar som sedan sorterades till olika rubriker. 
Eftersom undersökningens syfte var att ta reda på förskollärares uppfattningar kring 
begreppet pedagogisk dokumentation växte rubrikerna Synsätt & förutsättningar 
fram för att ytterligare kunna kategorisera arbetet. Arbetet analyserades ytterligare 
en gång, nu tillsammans med det teoretiska perspektivet, sociokulturellt perspektiv 
och de begrepp ur den som definierats som lämpliga för studien, språk, samspel och 
kommunikation. Den gemensamma diskussionen gav oss lite mer struktur att arbeta 
efter genom möjliga rubrikindelningar i arbetet. Under nästa analysomgång växte 
underrubrikerna pedagogisk dokumentation som verktyg, pedagogisk 
dokumentation som arbetssätt, tid och kompetensutveckling fram, vilket 
underlättade analysen då arbetet kunde fokusera på att ringa in viktiga delar av 
studien. Bryman (2011) beskriver att vid ett visst tillfälle under processen så uppstår 
en viss ”teoretisk mättnad” (sid.516) när granskningen inte leder framåt längre och 
inga nya teman eller begrepp tillkommer och när arbetet nått dit så delades arbetet 
upp efter de forskningsfrågor studien hade för att på så sätt kunna skriva 
koncentrerat om varsitt område, utifrån vad som kommit fram under våra 
gemensamma möten. Under bearbetningen av det transkriberade materialet kunde 
förskollärarnas svar grupperas in i olika teman. Det var endast en av intervjuerna 
som stack ut i sina svar vilket var intressant och gav dynamik till resultatet. Resultatet 
har diskuterats både länge och väl för att sedan kunna skriva ner vår analys, och 
gruppera de utsagor som ger svar på forskningsfrågorna.  
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4 Resultat och analys 

Under den här rubriken kommer den insamlade empirin att bearbetas och 
analyseras, resultatet sammanställs i två huvudrubriker som består av våra valda 
forskningsfrågor och kopplar sedan vårt analyserade resultat till det sociokulturella 
perspektivet. Syftet med avsnittet är att tydliggöra för läsaren vad som framkom i vår 
studie och hur vi tolkat materialet, samt att ge läsaren relevant information kring den 
insamlade empirin. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

4.1 Pedagogisk dokumentation – ett arbetssätt i vardagen eller 
ett verktyg för utveckling och lärande 

Det framkommer tidigt i analyserna av intervjuerna att de åtta förskollärare som 
intervjuats har två olika sätt att beskriva pedagogisk dokumentation på. En grupp om 
fem förskollärare ger beskrivningar som kan ses som att de förstår pedagogisk 
dokumentation som ett arbetssätt som genomsyrar verksamheten under hela dagen. 
Den andra gruppen består av tre förskollärare som beskriver pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg för dem att se barns utveckling och lärande men att 
det är något de gör vid vissa tillfällen eller med hjälp av vissa metoder som dokument 
eller teknik. Fortsättningsvis benämns förskollärarna som intervjuats i studien för 
informanter. 

4.1.1 Pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt 

De fem informanter som ger en bild av att arbeta med pedagogisk dokumentation 
som ett arbetssätt under hela dagen pratar mycket om hur de vill lyssna in barnen 
och göra dem delaktiga i verksamhetens utformning. Arbetet med pedagogisk 
dokumentation beskrivs som en process där själva dokumentationstillfället är en liten 
del av ett större sammanhang. Flera av dem menar att de har som ambition att få in 
barnens röst och några av dem beskriver en förändrad barnsyn. Det är två av 
informanterna som har utbildats på 1990-talet, innan förskolans läroplan infördes 
och de menar att utvecklingen har gått från att vara styrd av de vuxna till att handla 
om barns delaktighet och intressen. Genom att de reflekterar och tar med barnens 
tankar i det så får de syn på saker de inte tidigare sett och kan utforma verksamheten 
efter barnens intressen. De återkommer till att reflektion är en mycket viktig del av 
arbetet med pedagogisk dokumentation och att de tar alla tillfällen för att reflektera 
med kollegorna vid diskbänken eller ute på gården när barnen leker själva och även 
tillsammans med barnen vid bilder som finns på väggarna eller i samlingen. Några av 
dem säger att om det inte sker någon reflektion runt det dokumenterade materialet 
så är det inte pedagogisk dokumentation, utan enbart dokumentation.  

”Just det här med att reflektera och utvärdera det vi gör, för mig är nog det den största delen i 
just den pedagogiska dokumentationen.” (Pernilla) 

De beskriver mycket engagerat hur de vill att verksamheten ska utvecklas med hjälp 
av den pedagogiska dokumentationen och att de sett möjligheter som de inte tidigare 
sett med hjälp av det nya tänket. De uppger att arbetssättet tar tid att komma in i 
men när det väl fungerar är det en självklar del av vardagen att det inte tar någon mer 
tid att arbeta med pedagogisk dokumentation. Att hela arbetet är en pågående 
process som aldrig blir riktigt klar är en annan återkommande uppfattning och att 
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den processen inte bara gäller barnen och verksamheten utan även de själva som 
pedagoger. 

Analys 

De informanter som beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt 
använder ord som reflektion, analys och process i sina beskrivningar. Dessa ord 
förekommer både i beskrivningar om barns lärande och utveckling och 
verksamhetens utveckling. Det kan betyda att dessa informanter har tagit del av 
samma material och diskuterat tillsammans med andra om begreppet pedagogisk 
dokumentation. Utifrån det sociokulturella perspektivet skulle det då kunna tolkas 
som att det finns ett gemensamt språk som används och som visar på ett samspel. 
Informanterna har då i så fall byggt upp detta språkbruk genom kommunikation med 
andra och skapat gemensam förståelse (Säljö, 2000). 

Reflektion var särskilt återkommande som begrepp. Reflektion beskrevs som den 
aktivitet som mest utmärker pedagogisk dokumentation, utan den skulle det enbart 
bli dokumentation, ibland beskrevs att barnen var delaktiga i reflektionerna och 
ibland inte. Reflektion beskrevs dels som tidskrävande och inbokat till vissa tider 
under veckan men även som något som kunde ske korta stunder i verksamheten ”vid 
diskbänken” eller ”ute på gården när barnen leker bra”. Denna kommunikation med 
andra kan ge förändrad syn på barns lärande och utveckling menar Alnervik (2013) 
och kan även leda till utveckling av den egna yrkesrollen. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är kommunikation med andra en förutsättning för samlärande och 
utveckling (Säljö, 2000). Den kommunikation som sker i förskolan blir en del av 
förskolans kultur och bidrar på så sätt till gemensamma ord och begrepp. 
Informanterna som beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt förklarar 
sina uppfattningar med fler ord och längre, mer beskrivande meningar än de andra 
och det kan tolkas som att de ingår i kulturer som med mycket kommunikation. Vi 
kan se att de även har fler år i yrket och kan därför antas ha tagit del av fler 
utvecklingsprojekt inom förskolan. Oxenswärdh (2011) och Essén m.fl., (2015) säger 
att detta en process som tar tid. Det kan även vara arbetslaget som har betydelse, i det 
sociokulturella perspektivet har gruppen stor betydelse för den samlade kunskapen. 
Det kan vara så att de informanter som har uppfattningen om pedagogisk 
dokumentation som ett arbetssätt ingår i ett arbetslag eller annan grupp som har 
liknande uppfattningar eller att arbetslaget åtminstone diskuterar mycket kring 
begreppet vilket skulle ge gemensamma tolkningar av begreppet. Längre in i 
intervjuerna är det fler av informanterna som beskriver sin egen utveckling på ett 
liknande sätt, med liknade eller samma ord.  

4.1.2 Pedagogisk dokumentation som ett verktyg 

Till skillnad från informanterna ovan så beskriver den här gruppen arbetet med 
pedagogisk dokumentation som ett av flera sätt att se barns utveckling och lärande. 
De är fokuserade på det tekniska med dokumentation som kamera, iPad och dator. 
Dessa tekniska föremål beskrivs som nödvändiga för att arbeta med pedagogisk 
dokumentation och informanterna i den här gruppen säger att det är de i arbetslaget 
som är mest intresserade av teknik som arbetar mest med pedagogisk 
dokumentation. När den tekniska utrustningen går sönder eller när de får nya 
kameror och iPads som inte går ihop med de gamla systemen, beskriver de en 
frustration över det och att det pedagogiska dokumentationsarbetet försvåras. En av 
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informanterna menar att det finns ett motstånd mot tekniken i hennes arbetslag och 
att det därför blir svårt för alla att arbeta med det.  

”Vissa i personalen tycker att det är jobbigt med bilder, alltså motståndet i tekniken, att vissa 
tror att de inte kan fast det inte är svårt, eller det kanske är svårt för vissa.” (Anna) 

De berättar att de har olika typer av dokument som de arbetar med för att reflektera 
och utvärdera aktiviteter med barnen och verksamheten. Dessa reflektioner sker på 
bestämda tider tillsammans i arbetslaget, om alla är på plats, då tas fotografier fram 
och arbetslaget tittar på dem och diskuterar det som skett och hur de ska gå vidare i 
verksamheten. Om inte alla är med kan reflektionen även göras enskilt menar en av 
informanterna, men att det inte får ta någon extra tid från barngruppen.  

Analys 

När pedagogisk dokumentation beskrivs som ett verktyg kommer andra saker i fokus 
som viktiga. Särskilt tekniska kunskaper kommer fram som en stor del av pedagogisk 
dokumentation, att de som har kunskap om och känner sig trygga med kameran, 
iPaden och datorn är de som mest använder dessa redskap. För att kunna utveckla 
arbetet med pedagogisk dokumentation menar Enö (2005) att hela arbetslaget bör få 
samma kompetensutveckling. Det skulle kunna tolkas som att det inte är så mycket 
samlärande i arbetslagen och att de som har kunskapen håller den för sig själva 
istället för att dela med sig till kollegor. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det 
tolkas som en brist på samspel som har fått gruppen att stanna av i utveckling istället 
för att de som kan tekniken delar med sig av kunskaperna och på så sätt bidrar till 
den gemensamma mängden kunskap (Säljö, 2000). Kulturen på avdelningen kanske 
är sådan att var och en gör det den är bra på och brist på kommunikation gör att inget 
utbyte av kunskaper sker. Inom en förskola bildas som tidigare sagts ett antal olika 
kulturer och beroende på vilka som ingår i dessa kulturer så utvecklas de olika. De 
informanter som mer ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg för dem att se 
barns utveckling och lärande ingår kanske i helt andra grupperingar där andra ord 
används och på så vis blir beskrivningarna av begreppet annorlunda. Gruppen som 
beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg talar om det som ett av flera 
verktyg de har för att se barns utveckling och lärande, de förklarar att de använder 
mallar, protokoll och fotografier när de ”gör” pedagogisk dokumentation. De fysiska 
föremålen blir i fokus istället för mötet med barnen. Reflektion är ett begrepp som 
även används av dessa informanter men inte analys eller process. 

När begreppet pedagogisk dokumentation beskrivs som att verktyg blir tiden en 
faktor som spelar stor roll för om arbetet blir av eller inte. Det uttrycks av 
informanterna att det handlar om prioriteringar för att göra pedagogisk 
dokumentation. När begreppet ses som ett verktyg kan det kanske vara ett verktyg att 
välja bort till förmån för ett annat som man känner sig tryggare med.  

4.1.3 Sammanfattning av förskollärares uppfattningar  

Oavsett om informanterna beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg eller 
ett arbetssätt så lyfter de att det är barnens utveckling som de vill få syn på genom 
arbetet med pedagogisk dokumentation. De säger att de vill lyssna på barnen och att 
de vill se barnens lärprocesser. Syftet blir därmed det samma men vägen dit lite olika. 
Informanterna är positiva till pedagogisk dokumentation även om de ser en del 
svårigheter som tidsbrist och perioder av underbemanning. Flera av informanterna 
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säger att de även utvecklats själva genom arbetet med barnen, det förändrade tänket 
har lett till att de reflekterar över sig själva och sin egen utveckling.  

De har applicerat sättet att tänka och reflektera till andra delar av livet, utanför 
förskolan. Till exempel har det lett till att en av informanterna anmält sig till en 
språkutvecklingskurs och blivit den som ska leda det arbetet på förskolan, hon 
uttrycker sig så här om hur hon tagit till sig av arbetssättet:  

”Jag hade en svacka här för några år sedan då jag kände att ’herregud ska jag jobba så här i tjugo 
år till! är det det här jag vill?’ sen började jag tänka att vad kan jag göra själv för att komma 
vidare… …det kan jag tycka med pedagogisk dokumentation, det finns ju massor där att ta av.” 
(Jenny) 

Reflektion kan ses som en inre kommunikation, eller dialog, med sig själv. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv skulle det kunna vara att man har arbetat konkret med 
dokumentation och reflektion i förskolan, som förskollärare. Sedan har man i 
huvudet skapat en process, eller kultur, för hur reflektion görs och den applicerar 
man sedan på andra områden än på jobbet. Man har utvecklat en metod som 
fungerar på flera ställen i olika sammanhang. 

4.2 Pedagogisk dokumentation – en kunskaps eller 
prioriteringsfråga 

4.2.1 Tid  

Samtliga informanter i studien nämner tid som någonting de behöver för att kunna 
utveckla och arbeta med pedagogisk dokumentation. De flesta nämner att arbetet 
med pedagogisk dokumentation har funnit med i arbetslaget länge men att de hela 
tiden försöker lära sig mer om det och att detta görs genom kommunikation 
tillsammans i arbetslaget. Genom reflektionerna tillsammans talar många av 
informanterna om att den pedagogiska dokumentationen utvecklas men att de sällan 
tar sig tid till detta eftersom det finns många andra saker som de anser är viktigare. 
Att exempelvis finnas där när personal är sjuk och det inte finns tillräckliga resurser 
är kan vara en av anledningarna, om det inte finns tillräckligt med personal så kan de 
inte gå ifrån utan vill finnas där och stötta sina kollegor, tiden i undersökningen 
beskrivs såhär: 

”Man skulle ju önska att sista kvarten på dagen, då kan man gå undan och skriva lite om dagen” 
(Josefin)  

En av informanterna talar om tiden som någonting som alltid finns men att det skulle 
kunna vara en prioriteringsfråga. Hon säger att arbetet sker under hela dagen och att 
man inte behöver gå ifrån för att reflektera tillsammans utan att man gör det med de 
kollegor som finns på plats, hon vill lyfta att det inte alltid är viktigt att alla pedagoger 
är på plats vid reflektionen. Hon säger också att pedagogisk dokumentation inte ska 
handla om att man sätter sig vid datorn och skriver bara för att synliggöra någonting 
för föräldrar och för chefer utan att det är själva aktiviteten som görs med barnen 
som ska vara viktig. Hon menar att reflektionen tar man där och då när man behöver 
det. Tiden kan då här ses som en viktig aspekt för att informanterna ska kunna 
diskutera sitt arbete och uppnå en gemensam förståelse för hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation ska gå till.  
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De flesta av informanterna talar om att deras pedagogiska planeringstid är ca 45-
60min i veckan där personalen ska hinna med att ta upp och arbeta med allt som de 
inte hunnit innan, så som utvecklingssamtal och verksamhetens planering. En 
informant säger att de skulle kunna bli bättre på att reflektera under denna tid men 
att det handlar om att prioritera. Samma informant beskriver också att det oftast är 
hon som sköter reflektionen och att hon ibland väljer bort det eftersom hon ser att 
det finns andra saker att göra. På grund av detta väljer de därför ofta medvetet bort 
att reflektera eftersom de tycker att den tar alldeles för mycket tid. En annan av 
informanterna i studien utrycker sig såhär: 

”Det är ju det här med reflektionsprotokollen vi har på planeringen, det är tänkt att ta tio 
minuter, men det tar längre tid” (Josefin) 

Några av informanterna i vår studie beskrev också hur de tyckte sig lägga ner mer tid 
per vecka på pedagogisk dokumentation än vad de övriga medarbetarna gjorde, 
mycket eftersom de såg sig själva ha det övergripande ansvaret i ”sitt” arbetslag men 
att de gärna skulle vilja att fler skulle ta sig samma tid att utveckla sitt 
arbete/kunnande kring den pedagogiska dokumentationen. 

Analys  

Att exempelvis finnas där när personal är sjuk och det inte finns tillräckliga resurser 
kan vara en av anledningarna till att den pedagogiska dokumentationen uteblir, om 
det inte finns tillräckligt med personal så beskriver informanterna hur de inte kan gå 
ifrån utan vill finnas där och stötta sina kollegor, de önskar att det finns mer tid 
åsidosatt för just den pedagogiska dokumentationen. På grund av detta väljer 
informanterna därför ofta medvetet bort att reflektera eftersom de tycker att den tar 
alldeles för mycket tid, och även om viljan finns så tar den pedagogiska 
dokumentationen och reflektionen alltid längre tid än man trott. Informanterna talar 
om att deras pedagogiska planeringstid är begränsad och det faktum att de ibland 
inte hinner med sin planeringstid gör så att reflektionen väljs bort. Ur det 
sociokulturella perspektivet kan man förstå det som att tiden gör så att 
informanterna väljer bort att kommunicera och reflektera med varandra. De väljer 
istället att arbeta med de saker som de anser är viktigast just nu och glömmer därför 
bort att samspela med varandra. En central del för att en ny förståelse ska kunna 
uppstå och föra verksamheten framåt. Många av informanterna beskriver hur de 
delvis ser den pedagogiska dokumentationen som en syssla som man ständigt 
behöver hitta tid till att göra, det blir en extra arbetsuppgift istället för ett ständigt 
flöde och därför också lättare att prioritera bort.  

En av informanterna är av en annan uppfattning när det kommer till tid och hon 
menar att tiden visst finns och att reflektionen tar man där och då när man behöver 
det och att det inte behöver ske tillsammans med alla kollegor utan att det viktigaste 
är att det blir gjort. Tiden kan då här ses som en viktig aspekt för att arbetslaget ska 
kunna diskutera sitt arbete och uppnå en gemensam förståelse för hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation ska gå till. Detta kan sättas i relation till det 
sociokulturella perspektivet där kommunikation anses vara en av nycklarna för att 
kunna lyfta en gemensam förståelse för exempelvis begrepp, och att detta då sker i 
interaktion tillsammans med kollegorna vare sig det är tillsammans med alla eller 
bara den som är på plats just då. Det gör att personalens val att utnyttja eller inte 
utnyttja sin reflektionstid vare sig det är spontant över diskbänken eller under 
pedagogernas planeringstid, blir till en viktig förutsättning för att arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen ska fungera. 
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4.2.2 Kompetens 

Under intervjuerna framkom utbildning och kompetensutveckling som en viktig 
aspekt i arbetet med pedagogisk dokumentation, där alla informanter utom en 
beskriver hur utbildning eller kompetensutveckling på olika sätt skapat en förståelse 
för arbetet. Tre av informanterna som har tio år eller mer i förskolan säger att de gått 
den äldre förskollärarutbildningen och att utbildningen då såg helt annorlunda ut 
mot idag. Hon tror att läroplanen idag är en central del av förskollärarutbildningen 
på ett helt annat sätt och de kan inte minnas att pedagogisk dokumentation ens var 
ett begrepp ”på deras tid” en av informanterna säger såhär:  

”Nu kom jag och tänka på min utbildning, mina VFU:er och jag har inget minne av det här 
begreppet” (Pernilla) 

En av informanterna är utbildad i det ”nya” förskollärarprogrammet och är också den 
som beskriver mer ingående sin förståelse för pedagogisk dokumentation, hon säger 
att det under hennes utbildning var relativt centralt och att hon minns mycket av det 
idag vilket är till stöd för att kunna jobba med detta tillsammans i verksamheten. De 
flesta av informanterna nämner att pedagogisk dokumentation är någonting som de 
på olika sätt kommit i kontakt med i utbildningen men att det är först i arbetslivet och 
genom erfarenhet som arbetet på riktigt tagit fart och förståelsen för pedagogisk 
dokumentation har växt.  

”Grunden skapades i utbildningen, sedan kom man ut och började jobba med det praktiskt själv 
så har det vuxit ett intresse för det” (Rosie) 

En annan av informanterna beskriver att pedagogisk dokumentation inte var en så 
central del i hennes utbildning, hon säger att hon inte är intresserad av att utbilda sig 
vidare inom området heller eftersom hon tycker att arbetet i sig handlar om att förstå 
själv hur man går vidare. Att samtala med kollegor och komma överens om hur 
arbetet ska gå till är viktigare än att utbilda sig. Hon beskriver att man tillsammans i 
ett arbetslag måste känns tillit till varandra och lita på varandras förmågor och att det 
handlar om att våga ta egna beslut utan att alltid behöva rådfråga alla, hon beskriver 
att det ska räcka med att man samtalar med den personal som är på plats där och då 
istället för att vänta tills alla har tid för reflektion. Hennes resonemang kan ses som 
en del i det sociokulturella perspektivet där man talar om att en ensam individ kan 
bära mycket kunskap men att förutsättningarna för utveckling är begränsad då man i 
grupp kan lära sig mycket mer tillsammans. 

De flesta av informanterna säger att de är under ständig utveckling och att man aldrig 
blir ”färdig” de säger också att den pedagogiska dokumentationen ständigt är i 
utveckling och att man inte kan förutsätta att arbetet ser eller kommer se ut på 
samma sätt under hela arbetslivet. De beskriver att de gärna lär sig mer och fördjupar 
sig inom området och att det är intressant att ta del av en utveckling, det handlar om 
att själv våga förändras. En av informanterna utrycker sig såhär: 

”man kan ju inte stå där och säga att vi gjorde det där för 20 år sedan, och tycka att det är OK, 
tiderna förändras” (Harriet) 

En av informanterna är av en annan uppfattning och säger att hon inte är intresserad 
av att utvecklas vidare, hon menar att pedagogisk dokumentation kan jämföras med 
ett arbete som tar tiden ifrån barnen. Hon menar också att fokus inte ska tas ifrån 
barngruppen utan att vuxna behövs där barnen är. Och att pedagogisk 
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dokumentation är någonting som man kan lära sig själv, och att det handlar om att 
försöka koppla det som görs i verksamheten till läroplanen.  

Slutligen beskriver de flesta av informanterna, de olika möjligheterna till 
kompetensutveckling med andra förskolor, och ser det som en möjligheter att 
utveckla en gemensam förståelse för vad pedagogisk dokumentation innebär. Något 
som beskrivs av de flesta som ett arbete som har varit nyttigt och lärorikt då man i 
samspel med andra kan skapa förutsättningar att själv utvecklas. 

Analys 

Informanterna tar upp olika sätt att kunna få utvecklas på och tycker att 
kompetensutveckling är en förutsättning för att kunna komma vidare i arbetet. Några 
nämner exempelvis nätverksträffar som en form av kompentensutveckling där de 
tillsammans med andra förskolor träffas och byter erfarenheter med varandra och att 
de under dessa träffar får möjlighet att skapa ett gemensamt kunnande om begreppet 
pedagogisk dokumentation. En av informanterna beskriver det som en möjlighet att 
se hur de andra förskolorna jobbar och sedan jämföra det med sitt eget sätt. Ur det 
sociokulturella perspektivet skulle man kunna förklara det som att varje avdelning på 
förskolan ses som en kultur och att man genom sin egen kultur skapar en 
samförståelse för arbetet med pedagogisk dokumentation. Genom nätverksträffarna 
möts sedan en mängd kulturer som skapar förutsättningar för varje enskilt arbetslag 
att genom kommunikation bryta sina egna föreställningar och göra ett försök till att 
skapa en gemensam uppfattning om begreppet. Andra kulturella möten som våra 
informanter beskriver, sker genom kurser och kvalitetsutvecklingsgrupper där 
arbetet med den pedagogisk dokumentation diskuteras, och att det genom dessa 
tillfällen sker ett kommunikativt utbyte av erfarenheter som de sedan får föra tillbaka 
till sin avdelning och till sin ”kultur”.  Alnervik (2013) skriver att kommunikation kan 
ses som ett hjälpmedel att förändra sitt synsätt kring barn, lärande och verksamheten 
och därför kan man också utvecklas själv som pedagog. Under 
kompetensutvecklingen och nätverksträffarna sker ett utbyte där erfarenheter och 
tankar byts med varandra, ett arbete som ur det sociokulturella perspektivet handlar 
om olika kulturer som utbyter erfarenheter med varandra och som på så sätt också 
kan skapa en ny förståelse, vi lär i samförstånd med varandra. Informanterna ser 
pedagogisk dokumentation som någonting man hela tiden ska göra och som hela 
tiden ska utvecklas. En av våra informanter är av en annan uppfattning och menar att 
det kanske inte är så viktigt att utbilda sig vidare utan att den reella kompetensen är 
viktigare än den teoretiska kompetensen och att det handlar om att ha tillit och 
respekt till varandra mer än att utbilda sig, hon menar att den pedagogiska 
dokumentationen är någonting som man behöver göra på sidan om sina vardagliga 
sysslor och att man lär sig vart eftersom. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan 
det tolka som att den informella kompetensen väger lika tungt i arbetet med 
pedagogisk dokumentation som den teoretiska, och kan genom det sociokulturella 
perspektivet kopplas till att lära tillsammans i samspel med varandra. 

4.2.3  Kort sammanfattning om individuella förutsättningar 

Tid och kompetens är två byggstenar som alla informanter på något sätt nämner, 
vilket också kan tolkas som centralt i arbetet för att förstå den pedagogiska 
dokumentationen. Utifrån studien kan det tolkas som att alla informanter ser sina 
kompetenser som viktiga och att de gärna vill dela med sig av sina erfarenheter till 
varandra men att tiden oftast är begränsad och att det kan påverka arbetet, eftersom 
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de beskriver att de ofta väljer bort den pedagogiska dokumentationen på grund av 
tid. Ett val som också gör att de centrala delarna med kommunikation, språk och 
samspel kan gå förlorade och därför kan det bli svårt att skapa en gemensam 
uppfattning kring begreppet pedagogisk dokumentation. Vidare framkommer 
möjligheterna till kompetensutveckling av olika slag och kan ses via det 
sociokulturella perspektivet som olika kulturella möten. Möten av dessa slag ger 
förskollärare möjligheter att pröva sin teori samt att utveckla en gemensam förståelse 
för begreppet pedagogisk dokumentation i samförstånd med andra.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Oberoende av om pedagogisk dokumentation ses som ett verktyg eller ett arbetssätt 
så leder arbetet framåt, det blir ett sätt att se utveckling och lärande hos barnen. 
Barnens delaktighet som en del av pedagogisk dokumentation lyfts både av de som 
beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt och de som mer beskriver ett 
verktyg, man vill lyssna på barnen och få deras åsikter.  

Miljön och verksamheten utvecklas även de och de flesta informanter i studien är 
positiva till pedagogisk dokumentation. Flera av dem säger att de själv utvecklats 
genom att arbeta med pedagogisk dokumentation med barnen och det kan ses som en 
del av lärande tillsammans. Utifrån det sociokulturella perspektivet så är det ju så att 
man lär genom att vara tillsammans och kommunicera med varandra, och i en grupp 
behöver det finnas olika kompetenser. Ett lärande sker när man möter någon som 
kan lite mer än oss, som kan hjälpa oss komma vidare i vårt lärande, så varje person 
behöver vara på lite olika nivåer för att kunna lära av varandra. Att det skiljer sig i 
uppfattningar och beskrivningar är kanske en indikation på att det behövs fler 
diskussioner i förskolan för att skapa gemensam förståelse. Informanterna uttrycker 
att det finns olika uppfattningar om begreppet inom arbetslaget och att det kan leda 
till att alla inte gör likadant.  

Arbetet med den pedagogiska dokumentationen är beroende av att informanterna 
väljer att prioritera den, de flesta menar att eftersom reflektion tar väldigt mycket tid 
och att tidsbrist är återkommande så har de aktivt valt att prioritera bort den. Även 
om informanterna önskar att man kunde ta sig mer tid så kan det tyckas att det finns 
många andra saker som bör komma i första hand. Informanterna nämner bristen på 
resurser som en förutsättning eftersom de vid personalfrånvaro inte hinner med sin 
planeringstid eftersom de då behöver vara med och täcka upp i barngruppen. Även 
om det prioriteras bort vill många av informanterna att de ska bli bättre på att lägga 
ner tid och att alla ska dela på det ansvaret.  

I resultatet framkommer också att grundutbildningen som informanterna har är 
viktig för hur man förstår pedagogisk dokumentation, men att det inte är förrän man 
kommer ut i arbetslivet som man faktiskt får pröva sin teori och som man faktiskt 
utvecklar kunskaper kring området. Flera av informanterna har gått en äldre 
utbildning och menar att begreppet inte ens nämndes på deras tid och att arbetet 
med pedagogisk dokumentation är någonting som de lärt sig i samspel med andra. 
Flera av informanterna talade om att man aldrig är fullärd och att det är genom 
kompetensutveckling de kan skapa sig nya förståelser, de flesta av informanterna 
uppgav att de gärna ville lära sig mer eftersom arbetet hela tiden förändras och 
förnyas, och att det var omöjligt att hänga sig kvar i gamla vanor hela tiden. 
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen kring hur förskollärarna uppfattar 
begreppet pedagogisk dokumentation, samt vilka förutsättningar de getts för att 
kunna skapa en gemensam uppfattning om begreppet. Vi har studerat detta genom 
våra två valda forskningsfrågor: Vilken uppfattning om begreppet pedagogisk 
dokumentation uttrycker åtta förskollärare? och Vilka förutsättningar beskriver åtta 
förskollärare att de har för att förstå begreppet pedagogisk dokumentation? I 
resultatdelen framgår det att förskollärarna har två skilda uppfattningar kring 
begreppet pedagogisk dokumentation, där det antingen uppfattas som ett verktyg 
eller ett arbetssätt. Vidare visar resultatet att tid och kompetens är relevanta 
förutsättningar för att förskollärarna ska kunna utveckla en gemensam förståelse för 
begreppet pedagogisk dokumentation. I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation 
till tidigare forskning utifrån tre valda rubriker, Barns delaktighet, Verksamhetens 
förutsättningar och Utveckling av professionen. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion, resultatets relevans för yrket, förslag på vidare forskning samt en 
sammanfattning med slutsats.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Barns delaktighet utifrån två synsätt 

I studien framkommer att informanterna uppfattar begreppet pedagogisk 
dokumentation på två olika sätt. De beskriver arbetet olika, som ett integrerat 
arbetssätt eller som ett verktyg för att se barns utveckling och lärande. De framhåller 
hur reflektionsarbetet tillsammans i arbetslaget är någonting som är avgörande för 
hur de ska kunna förstå pedagogisk dokumentation på samma sätt. Men något som 
informanterna i vår undersökning inte tar upp så mycket, är hur man ska göra barn 
delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, en faktor som Palmer (2012) menar är 
en viktig del i arbetet. Hon menar att den pedagogiska dokumentationen ska 
inkludera barnen i den dialog som pågår och som faktiskt uteslutande handlar om 
just dem. Att informanterna styr den pedagogiska dokumentationen i barns intresse 
är uppenbart i resultatet, men vilken roll har då barnet i det hela? Palmer (2012) 
menar också att om barnen tillåts att vara med i reflektionsarbetet kan de inspireras 
att vidareutveckla och undersöka saker på nya sätt. När personalen låter barnen ta 
del av verksamhetens reflektion kan det underlätta tiden som är bristande på många 
förskolor, detta då arbetet görs tillsammans i barngrupp och blir ett arbetssätt i 
verksamheten. Att reflektera med barnen ger pedagogerna också en möjlighet att 
fånga vad barnet är just nu. Vilka funderingar har barnet, vilket intresse visar barnet 
och vilket material är det som fångar barnet. Palmer (2012) menar att det under en 
sådan reflektion kan dyka upp saker som arbetslaget inte kunnat föreställa sig. 
Informanterna i studien som nämner att de ändå försöker lyfta fram barns 
delaktighet har gett en djupare förståelse för begreppet pedagogisk dokumentation 
och kan tolkas utifrån att intentionerna finns där att göra barn så delaktiga som 
möjligt.  Arbetet kan sättas i relation till hur informanterna i studien fått tillräckligt 
med kompetensutveckling för att förstå barns delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen, men också huruvida personalen i arbetslaget har en förståelse för 
hur begreppet pedagogisk dokumentation ska kunna innefatta barnens delaktighet. I 
läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs det att förskolläraren ska ta tillvara barnets 
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initiativ och se till att barnet får vara delaktigt i sin egen dokumentation och 
utvärdering. 

5.1.2 Verksamhetens förutsättningar 

Pedagogisk dokumentation beskrivs av Palmer (2012) som ett verktyg, som gör det 
möjligt för förskollärarna att granska och synliggöra sin praktik i relation till barnens 
utveckling och lärande, samt göra det möjligt för pedagogerna att utgå ifrån barnens 
”här och nu”. Förutom de strukturella förutsättningar som studien visat så är de 
förutsättningar som visats vara centrala för individen tid och kompetens. 

I studien framkommer tidsaspekten ganska tydligt, informanterna är av samma 
uppfattning att tid är en bidragande faktor till att arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen ska kunna få utrymme att förstås och utvecklas. Resultatet kan 
förstås som att de flesta tycker att tid är en bristvara och att det ofta beror på 
förskolans bristande resurser och för stora barngrupper. Det är något som också Enö 
(2005), Alnervik (2013) och Holmberg (2015) beskriver har en tydlig inverkan i hur 
personalen prioriterar arbetsuppgifterna, eftersom man känner att man har många 
viktiga saker att göra. I studien styrks resonemanget att det skulle vara en 
prioriteringsfråga genom en informant som motsätter sig att det skulle vara brist på 
tid och säger att det alltid finns tid i verksamheten och att det bara handlar om hur 
man prioriterar den, samt vilken relation man har till varandra i arbetslaget. Det kan 
tolkas som att om tillit finns i arbetslaget ska man kunna skapa förutsättningar för att 
reflektera genom hela dagen och att kunna ta vara på ett tillfälle när det ges istället 
för att ”skylla” på den bristande tiden. Enö (2005) lyfter att när pedagogerna själva 
får bestämma när och om man ska lägga tid på reflektion så är det lättare att den 
prioriteras bort och att den istället därför skulle behöva disponeras ut av cheferna. 
När förskollärarna väljer att prioritera bort reflektionen i arbetet stannar den 
pedagogiska dokumentationen av, materialet som samlats in beskrivs då av 
Holmberg (2015) istället som, endast foton och filmer som samlas på hög och aldrig 
diskuteras kring. För att arbetet ska kunna komma vidare behöver personalen 
prioritera att återbesöka sin dokumentation tillsammans kollegorna eftersom det är 
då man får distans till händelsen som det skapas en ny förståelse enligt Essén m.fl., 
(2015).  Alnervik (2013) menar att grunden till pedagogisk dokumentation är 
kollegialt arbete, där reflektionen tillsammans är en förutsättning för hur 
verksamheten ska kunna utvecklas vidare, då en väsentlig del i utvecklingen är att 
kunna ta del av andras sätt att tänka på. Det i sin tur kan medföra förändrat sätt att se 
både på barnen och verksamheten. Palmer (2012) menar också att det är i reflektion 
som man upptäckter frågor och skapar förutsättningar för att kunna stanna upp, och 
fördjupa sig nuet och att det skapar en källa med oändligt utforskande och 
utmanande. Om reflektionen inom den pedagogiska dokumentationen väljs bort, kan 
den då påverka verksamheten negativt? Informanterna uttrycker att det tar längre tid 
än man tror att reflektera och kan tolkas som att det också kan vara en av 
anledningarna till att den prioriteras bort. Lenz Taguchi (2000) refererar till liknande 
intervjusvar om den bristande tiden och menar att arbetet med pedagogisk 
dokumentation är en arbetsprocess som kräver tid, då man längs vägen behöver 
sortera ut de saker som är relevanta för den pedagogiska dokumentationen, ett arbete 
som sker tillsammans i arbetslaget och därefter skapar gemensamma förutsättningar. 
Det får oss att fundera över hur kvalitén skulle kunna påverkas när pedagoger 
prioriterar bort den pedagogiska dokumentationen? En fråga som också regeringen 
uppmärksammat och därför under 2017 gett Skolverket i uppdrag att revidera 
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läroplanen för att tillföra ett mer arbetsnära språk men möjligheter för alla som är 
verksamma i förskolan att kunna förstå sin uppgift (Regeringsbeslut 1:2).  

I studien framkom att informanterna hade olika utbildningsbakgrund och 
erfarenheter. Några nämnde att de inte har fått till sig begreppet pedagogisk 
dokumentation under utbildningen medan andra talade om den som en central del 
och då också som en fördel i arbetet. Informanterna beskrev dock att det är själva 
arbetet i arbetslaget som gett dem mest förståelse eftersom de med hjälp av praktiken 
också kunnat skapa sig en förståelse för den pedagogiska dokumentationen i teorin. 
Utifrån studien kan det tolkas som det som att de flesta av informanterna anser att 
kompetensen de tagit till sig i verksamheten är av största betydelse för hur de 
uppfattar arbetet idag.  

Informanterna i studien uttrycker att de fått kompetensutveckling inom området 
pedagogisk dokumentation och det kan tolkas som det som att det varit till stor fördel 
när de sedan tillsammans i arbetslaget definierar begreppet. Palmer (2012) menar att 
det kan bli problematiskt om personalen inte har tillräckliga kunskaper inom 
området när gemensamma tolkningar ska göras. Kompetensutveckling kan handla 
om kurser och nätverksträffar men också diskussioner under personalmöten, och kan 
tolkas som att informanterna ser detta som en förutsättning som gör att de har skapat 
sig en bild av vad begreppet innebär. Enö (2005) och Oxenswärdh (2011) är några 
forskare som tar upp detta och menar att kompetensutveckling är en grundläggande 
förutsättning för arbetslaget att kunna skapa ett gemensamt kunnande inom 
området. Flera av informanterna i denna studie säger att de genom nätverksträffarna 
fått aha-upplevelser eftersom de kunnat se pedagogisk dokumentation med andra 
ögon och fått nya perspektiv. De berättar att de får konkreta tips på hur andra tolkar 
begreppet men också bekräftelse i sitt eget arbete genom att kommunicera 
tillsammans med andra. Något som också Alnervik (2013) menar att det är just 
genom kommunikation och reflektion med andra som arbetslaget kan förändra sitt 
sätt att arbeta på och sitt sätt att se på barn och deras lärandeprocesser. Studien visar 
att en av informanterna är av en annan uppfattning än de andra och beskriver 
pedagogisk dokumentation som någonting man lär sig själv. Det kan tolkas som att 
hon menar att det är saker man måste förstå själv i arbetet med barn och att 
kompetensutveckling är någonting som inte intresserar henne. Det i sin tur kan 
påverka hur hela arbetslaget kan arbeta med pedagogisk dokumentation. Alnervik 
(2013) menar att vilka tolkningar som pedagoger gör till stor del handlar om vilka 
erfarenheter de har med sig sen tidigare och att det i sin tur påverkar hur man arbetar 
med det. Vilket får oss att fundera över hur förskollärares uppfattning av hur 
pedagogisk dokumentation ska gå till kan påverka resten av arbetslaget samt hur de 
faktiskt genomför arbetet?  

Informanterna i studien beskriver sin uppfattning om pedagogisk dokumentation och 
hur den utvecklats i förskolan, man kan tolka det som att förskollärarna tycker att 
den pedagogiska dokumentationen alltid har funnits men uppmärksammats som 
begrepp mer på senare tid. Något som Holmberg (2015) talar om, och menar att 
arbetet med pedagogisk dokumentation har funnits under en lång tid men har idag 
fått ett helt annat fokus. Från 1930-talet till idag har observationerna på barngruppen 
där barnen var helt exkluderade förändrats och är idag observationer som inkluderar 
barnen. Nya syften med den pedagogiska dokumentationen lyfts fram och får 
dessutom en större plats i förskolans läroplan. man kan förstå det som att arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen är en lång arbetsprocess som förskollärarna 
tycker tar, mycket tid och kunskap för att kunna förstå sig på. Det är något som Lenz 
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Taguchi (2000) menar sker i olika steg eftersom pedagogerna behöver tid att kunna 
sortera ut vad som är viktigt i arbetet med den pedagogiska dokumentationen för att 
sedan kunna gå vidare.  

5.1.3 Utveckling av professionen 

I vårt resultat belyser att sex av åtta informanter tror att de andra i arbetslaget har 
samma eller liknande förståelse för begreppet pedagogisk dokumentation, de säger 
att det känns så. Detta skulle kunna bero på att inte alla i arbetslaget deltagit i samma 
kompetensutvecklingsaktiviteter och då inte har samma förståelse för begreppet. Det 
i sin tur skulle kunna leda till att processen går långsamt eller helt stannar av. Om 
endast vissa personer ges kompetensutveckling inom ett område så måste de 
antingen ges tid att lära upp övriga eller så får de genomföra uppgiften själva. Den 
svenska traditionen är att arbeta i arbetslag inom förskolan, och att hela arbetslaget 
delar på alla arbetsuppgifter och mycket av det lever kvar även om läroplanen vid 
revideringen 2010 nu ger riktlinjer riktade till antingen förskollärare eller arbetslag 
och ger förskolläraren mer ansvar för att dokumentera och följa upp varje barns 
utveckling och lärande. Det kan bli problematiskt i de fall där förskolans huvudman 
endast låter utbildade förskollärare få viss kompetensutbildning och inte 
barnskötarna eftersom flera forskare, bland andra Lenz Taguchi, (2000), Enö (2005) 
och Alnervik (2013) skriver fram betydelsen av att alla deltar i reflektion kring 
dokumentationen.  

Arbetet med pedagogisk dokumentation kan ses inte bara som en utveckling av 
verksamheten utan även en utveckling och professionalisering av yrket, en 
välkommen bieffekt vilket några av informanterna uttrycker. Genom pedagogisk 
dokumentation framträder inte bara barnens utveckling och lärande utan även 
pedagogens menar Kuisma och Sandberg (2008).  Detta sker genom att först 
använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att med tiden utveckla det till 
ett integrerat arbetssätt. Oxenswärdh (2011) beskriver det som en process i fyra 
nivåer av reflektion där grunden är det praktiska arbetet och att ju tryggare grunden 
blir så blir reflektionen djupare och tar nya steg. Lenz Taguchi (2000) säger att det är 
arbetet med att synliggöra barnens lärprocesser som gör att pedagoger reflekterar 
över sitt eget lärande och på så vis sker utveckling. Förskollärares utveckling är 
oundviklig på så sätt att eftersom uppdraget utifrån läroplanen (Skolverket, 2016) är 
att utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet, och eftersom förskollärarna själva 
utgör en stor del av förskolans kvalitet så bör de utvecklas av arbetet med pedagogisk 
dokumentation.  

5.2 Metoddiskussion 

Studien kan sammanfattas vara i en liten skala, och det i sin tur kan komma och 
påverka resultatet och dess relevans för framtiden. Förskolorna valdes valde utifrån 
förskolor som redan var väl bekanta och som redan hade kommit långt i arbetet med 
den pedagogisk dokumentation. Att önska hade varit möjligheten att kunna välja 
förskolor ur ett slumpmässigt urval för att kunna se bredden på svaren samt att 
kunna ta in flera olika förskolor i undersökningen. Detta för att kunna ge en bredare 
bild av vad som är relevant respektive mindre relevant i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen. 

Kvalitativ metod ligger till grund för studien och skapade förutsättningar för oss att ta 
reda på hur förskollärare uttrycker sig om begreppet pedagogisk dokumentation. 
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Intervjuerna kändes lättsamma och upplevelsen var att informanterna svarade ärligt 
på frågorna. Studien avser att ta reda på förskollärares uppfattning om begreppet, 
därför var metoden relevant. Observationer av informanterna i praktiken hade gett 
två perspektiv och då hade man kunnat se om informanterna utförde det som de sagt 
att de gjorde. Men tidsramen för denna studie tillät inte det, en ytterligare 
försvårande faktor var att påskhelgen inträffade mitt under studiens gång och det 
påverkade vilka förskollärare som fanns tillgängliga för intervju.  

Vi som studenter och intervjuare har ju så klart en egen tolkning av begreppet och 
formulerar oss efter vad vi tycker att pedagogisk dokumentation är. Det påverkar hur 
frågorna ställdes och vilka följdfrågor som blev ställda. I en intervjusituation blir 
kroppsspråk och minspel tydliga och det kan påverka hur den intervjuade uppfattar 
frågan och hur svaret ges. För att minimera den risken kan enkäter användas istället 
men det hade i den här studien inte gett oss svar på våra forskningsfrågor och inte 
heller gett möjligheten till att ställa följdfrågor. 

5.3 Resultatets relevans för yrket 

Studien visar att det finns flera olika sätt att uppfatta begreppet pedagogisk 
dokumentation och att det krävs tid för att skapa gemensam förståelse. I läroplanen 
(Skolverket, 2016) framgår att förskolan ska arbeta med att synliggöra barns 
lärprocesser och utföra ett systematiskt kvalitetsarbete, och som resultatet visar är 
pedagogisk dokumentation ett sätt att göra det. Studien visar att det ges olika 
förutsättningar för detta och att det främst är tid och kompetensutveckling 
tillsammans med andra som skapar denna förståelse. Det blir då relevant för 
förskollärare att ägna tid åt att skapa gemensam förståelse för begreppet för att 
kunna arbeta med det i verksamheten och på så sätt följa läroplanens mål. Studien 
kan ge verksamma förskollärare ett diskussionsunderlag samt argument för att 
påverka resursfördelningen på sin förskola. 

5.4 Vidare forskning  

Studien visade att trots att informanterna arbetade på samma förskolor så 
definierade de begreppet på skilda sätt. Fortsatt forskning skulle kunna belysa andra 
delar av pedagogers uppfattningar om pedagogisk dokumentation. En möjlig vinkling 
skulle då kunna vara att ställa olika yrkeskompetenser emot varandra, och på så sätt 
försöka ta reda på hur skillnaderna i uppfattningarna kring den pedagogiska 
dokumentationen ser ut mellan exempelvis förskollärare och barnskötare? Och om 
utbildning skulle vara det enda sättet att få kompetens inom området eller om det går 
att få tillräckliga kunskaper med endast arbetslivserfarenhet? Ges rätt förutsättningar 
för personalen i förskolan att skapa gemensam förståelse för begreppet pedagogisk 
dokumentation? Om förutsättningar ges, används de då av personalen? Vidare skulle 
det också vara intressant att ta reda på hur förskollärares uppfattningar om 
pedagogisk dokumentation kan påverka verksamhetens innehåll och kvalitet, samt 
hur de arbetar för att inkludera barnen.  
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5.5 Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta informanterna i studien är intresserade 
och engagerade i arbetet med pedagogisk dokumentation. Studiens syfte var att 
fördjupa kunskapen om förskollärares uppfattning om begreppet pedagogisk 
dokumentation och de förutsättningar som getts för att skapa en gemensam 
uppfattning om begreppet. Forskningsfrågan ”Vilken uppfattning om begreppet 
pedagogisk dokumentation uttrycker åtta förskollärare?” besvarades genom att 
resultatet visade på två sätt att förklara begreppet på, som ett arbetssätt eller som ett 
verktyg i arbetet. Informanterna talar om hur pedagogisk dokumentation får dem att 
se barnens utveckling och lärande, men även hur de själva utvecklas.  

Vilka förutsättningar beskriver åtta förskollärare att de har för att förstå begreppet 
pedagogisk dokumentation? Resultatet visar att de två återkommande 
förutsättningarna som informanterna uppgav var tid och kompetensutveckling. 
Svårigheter som informanterna lyfte fram är att förutsättningarna för att göra ett bra 
arbete inte alltid finns. Tid för reflektion är det som de flesta uppger är en brist 
samtidigt som de känner att reflektionen är en så viktig del av pedagogisk 
dokumentation. De lyfter även problemet med att alla medarbetare inte har samma 
uppfattning om begreppet pedagogisk dokumentation, och att det gör att arbetet inte 
blir kontinuerligt. Det handlar både om praktiska saker som att alla inte kan använda 
den teknik som finns, kamera och iPad till exempel, men även att det finns olika syn- 
och förhållningssätt på vad pedagogisk dokumentation är. 

Slutsatsen blir att det krävs tid för att skapa en gemensam förståelse för begreppet, 
och att förutsättningar måste finnas för det. Det behöver finnas tid för reflektioner 
inom arbetslaget och även kontinuerlig kompetensutveckling för att fördjupa 
arbetssättet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilket år tog du examen? 

 Hur länge har du arbetat? 

 

1. När du hör begreppet pedagogisk dokumentation vad är det för dig? 

 

 

2. Hur tycker du att uppfattningarna kring den pedagogiska dokumentationen skiljer 
sig åt i arbetslaget?   

 

 

3. Beskriv hur du arbetar med pedagogisk dokumentation. 

 

 

4. På vilket sätt skiljer sig dokumentation och ”pedagogisk dokumentation” enligt 
dig? 

 

 

5. Vilket syfte har den pedagogiska dokumentationen enligt dig? 

 

 

6. Vilka kunskaper har du inom den pedagogiska dokumentationen, tycker du att den 
är den tillräcklig eller skulle du vilja ha mer kompetens inom orådet? 

 

 

7. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats som förskollärare genom att arbeta 
med pedagogisk dokumentation, om inte hur kommer det sig? 
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Bilaga 2 - missivbrev 

Hej! 
Vi är två studenter med ett intresse kring förskolans dokumentationsarbete som läser sista 
terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola, vi vill ge lite information om 
vårt självständiga arbete. Vi är nyfikna på att se om det finns olika uppfattningar bland 
förskollärare om vad pedagogisk dokumentation är och kan vara. Syftet är att få fördjupad 
kunskap i detta och därför vill vi göra en undersökning om det i vårt självständiga arbete. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Metoden för studien är intervjuer som kommer att genomföras med hjälp av ljudupptagning 
och beräknas ta ca 45-60 minuter. För att vi ska kunna skapa en bild av förskollärares 
förståelse kring den pedagogiska dokumentationen kommer frågorna att vara öppna med 
möjlighet till diskussion. Din medverkan skulle betyda mycket för oss och studien. 
 
När vi har genomfört alla intervjuer kommer vi att transkribera dessa och använda dem för 
att analysera och koppla dem till litteratur. I de fall där det finns skäl att citera ur 
intervjuerna för att förtydliga vissa delar av studien kommer vi att göra så, men utan att det 
finns risk för identifikation av personer eller platser. Genom att avidentifiera personer och 
platser följer vi vetenskapsrådets riktlinjer för ”god forskningssed” läs gärna mer på deras 
hemsida www.vr.se. Intervjuerna och transkriberingen kommer endast att granskas av oss 
två samt vår handledare, efter avslutat arbete kommer de att förstöras. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på den öppna databasen Diva. Vid intresse kan du få tillgång till arbetet från en av 
oss.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Dina lämnade uppgifter kommer då att förstöras och inte längre att finnas med i vårt slutliga 
arbete. Om du redan nu eller någon gång under pågående underökning har några frågor 
eller funderingar tveka inte att ta kontakt med någon utav oss. 
 
Med vänliga hälsningar Ida och Cecilia 
 
Student: Ida Millberg   Student: Cecilia Hising Brink 
xxxxxxxxxx@hotmail.com   xxxxxxxxxx@student.mdh.se 
073-xxx xx xx    076-xxx xx xx 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
 
Handledare: Pernilla Kallberg 
xxxxxxxxxxxx@mdh.se 
 

mailto:xxxxxxxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxxxxxxx@student.mdh.se
mailto:xxxxxxxxxxxx@mdh.se

