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Syftet med denna undersökning är att synliggöra hur åtta förskollärare ifrån tre 

olika förskolor arbetar för att få barn delaktiga i pedagogisk dokumentation. För 

att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi valt  att använda oss av en 

kvalitativ ansats då målet är att få reda på vad förskollärare har för åsikter och 

tankar kring barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Informationen vi 

har samlat in kommer ifrån strukturerade intervjuer. I resultatet framkommer 

det att lärplatta är det vanligaste dokumentationsverktyget som används vid 

sammanställning av pedagogiska dokumentationer. De barn som är äldre får 

vara mer aktiva och deltagande under dokumentationsprocessen än de barn 

som är yngre. De flesta barn får chans till att vara delaktiga i 

dokumentationsprocessen då de får vara med och diskutera och uttrycka sig 

med kroppsspråk kring det som sätts upp på avdelningens väggar. Slutsatsen är 

att det är viktigt att personal reflekterar tillsammans med barn kring det som 

dokumenterats för att alla parter ska få uttrycka sina tankar och åsikter. Det vi 

även kan konstatera är att även yngre barn kan delta i pedagogisk 

dokumentation, det gäller för förskollärare att hitta olika sätt för alla barn att 

delta.    
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1 Inledning     

 
I dagens förskola har den pedagogiska dokumentationen fått ett större utrymme, på 
grund av att rubriken "Uppföljning, utvärdering och utveckling" finns med som ett av 
de skrivna målen i styrdokumenten som samtliga förskolor ska arbeta efter. Enligt 
Skolverket (2016) ska förskolan ständigt utvärderas, dokumenteras och följas upp för 
att barn ska kunna känna delaktighet att påverka sin vardag i förskolan och för att 
barns lärprocesser och verksamhetens kvalitet ska synliggöras.   
 

Barns delaktighet inom pedagogisk dokumentation är ett viktigt ämne då det är 
viktigt att barn som vistas i förskolan får vara med och påverka idag och i framtiden. 
Området pedagogisk dokumentation och barns delaktighet kan uppfattas som ett 
luddigt och svårtolkat begrepp, vilket har lett till att vi vill ta reda på mer hur det 
egentligen arbetas med detta område i förskolan. Det kan uppstå problem om 
förskollärare känner sig osäkra inom pedagogisk dokumentation och barns 
delaktighet inom denna process eftersom att det blir svårare för personal att 
uppmärksamma barns intressen och tankar. För att förskolan ska vara en rolig och 
lärorik plats för barn att vistas på behöver förskollärare utgå ifrån barns intressen och 
funderingar, vilket personal kan göra genom pedagogisk dokumentation. Sheridan, 
Sandberg och Williams (2015) skriver att det i styrdokumenten för förskolan står 
formulerat att förskolans kvalitetsarbete kontinuerlig ska dokumenteras men inte på 
vilket sätt denna dokumentation ska ske, detta har inspirerat oss till att ta reda på hur 
man som förskollärare kan arbeta för att få barn delaktiga i pedagogisk 
dokumentation. Då studien fördjupar sig i barns delaktighet inom pedagogisk 
dokumentation på både storbarnsavdelning och storbarnsavdelning så får vi ta del av 
nya tankar, idéer och arbetssätt som vi kan ta med oss i vårt kommande arbete som 
förskollärare.    
 

Förskollärare som arbetar inom förskolan idag arbetar med pedagogisk 
dokumentation, på olika sätt och i olika grad. Tanken med studien är att synliggöra 
de metoder som förskollärare använder sig av när de arbetar med pedagogisk 
dokumentation, eftersom att pedagogisk dokumentation är en stor del i arbetet som 
förskollärare.    
 

Det är viktigt att förskollärare ser till att alla barn får vara delaktiga efter sin egen 
förmåga för att personal ska kunna ta del av barns åsikter och tankar om 
verksamheten och dess utvecklingsområden. Enligt läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) ska personal ta tillvara på barns åsikter och tankar och utgå ifrån 
ett barnperspektiv för att barn och verksamhet på bästa sätt ska kunna utvecklas.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor      

 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur åtta förskollärare på fyra 
småbarnsavdelningar respektive fyra storbarnsavdelningar arbetar för att få barn 
delaktiga i pedagogisk dokumentation.    
    

• Hur arbetar förskollärare med pedagogisk dokumentation på de valda 
avdelningarna? 
 

• Hur arbetar förskollärare för att få barn delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen på småbarnsavdelning respektive storbarnsavdelning?  
 

• Vad anser de valda förskollärarna fungerar bra respektive mindre bra med att 
få barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen?    
 

• Vilka skillnader och likheter finns det i arbetet med pedagogisk 
dokumentation på storbarnsavdelning respektive småbarnsavdelning?    

 

1.2 Disposition 

 

Under rubriken bakgrund redogörs tidigare forskning inom ämnet barns 
delaktighet i pedagogisk dokumentation. Här redogörs det teoretiska perspektiv som 
studien utgår ifrån genom att förklara vad detta perspektiv står för.   
 
Den valda metoden presenteras under rubriken metod. Här motiveras och 
argumenteras det för den valda metoden. Här kommer det redogöras för varför vi 
valde de respondenter som vi gjorde och förtydliga de etiska aspekterna som vi och 
respondenterna har tagit hänsyn till under denna undersökning.   
 
Under rubriken resultat framställs vårt insamlade material och kopplas till de valda 
forskningsfrågorna som denna undersökning utgår ifrån.   
 
Under rubriken analys analyseras och tolkas det resultat som har framkommit 
genom strukturerade intervjuer. Här kopplas våra egna tolkningar av det insamlade 
materialet både till det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning.     
 
Under rubriken diskussion diskuteras det slutgiltiga resultatet kopplat till vårt syfte 
och våra forskningsfrågor. Under den här rubriken finns det även en reflektion över 
metodval och genomförande, hur det gick och vad som kunde ha gjorts annorlunda. 
Här reflekteras det även kring hur det valda ämnet kan undersökas vidare.   
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området pedagogisk 
dokumentation. Här kommer det teoretiska perspektivet även att förtydligas.  

 

2.1 Pedagogisk dokumentation 

 

I dagens förskola används dokumentationer och observationer som självklara inslag i 
verksamheten. Bjurulf (2013) förklarar begreppet pedagogisk dokumentation som en 
metod där personal samlar in information om vad som sker, vad som sägs och vad 
som görs i en vald situation, för att sedan samtala om denna information tillsammans 
med barn och resterande personal i arbetslaget. Bjurulf (2013) anser vidare att 
pedagogisk dokumentation beskriver sambandet mellan barn och den miljö som barn 
vistas i.    
    
Begreppet pedagogisk dokumentation beskrivs av Essen, Björklund och Olsborn 
Björby (2015) som ett förhållningssätt och en levande process som personal aldrig 
blir klar med. Författarna menar att begreppet pedagogisk dokumentation handlar 
om att personal med hjälp av detta verktyg lättare får insyn i den pågående 
verksamheten och hur den behöver utvecklas för att hjälpa barn i deras utveckling 
och lärande. Essén m.fl. (2015) förklarar att personal med hjälp av pedagogisk 
dokumentation kan få insyn i vad som händer genom att välja ut ett antal 
fokusområden de ska titta lite extra på när de dokumenterar för att lättare kunna 
synliggöra barns lärprocesser. Författarna menar att det inom pedagogisk 
dokumentation är frågorna vad, hur och varför som blir viktiga för att verksamheten 
ska kunna utvecklas till den bästa möjliga. Utifrån dessa frågor ska personal 
tillsammans med barn kommunicera och samverka för att verksamheten ska bli så 
bra som möjlig för alla inblandade parter. Svenning (2011) anser att konversationer 
med barn och barns tankar och åsikter är viktiga delar inom pedagogisk 
dokumentation för att utvecklingen av verksamheten ska föras framåt.    
    
Bjurulf (2013) påpekar vikten av att arbeta med pedagogisk dokumentation, eftersom 
att detta är ett hjälpmedel för att synliggöra hur förskoleverksamheten arbetar med 
utveckling och lärande kopplat till de mål som redan finns formulerade i förskolans 
styrdokument. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation menar Essen, 
Björklund och Olsborn Björby (2015) att det tydligt framkommer hur personal ser på 
barn, barns delaktighet och begreppet kunskap. Det synliggörs alltså hur personal 
arbetar för att barn ska kunna utvecklas till sin fulla potential.  
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2.2 Barnens delaktighet 

 
Svenning (2011) skriver att personal i förskolan ska ge barn möjlighet till inflytande 
och delaktighet inom pedagogisk dokumentation genom att barn får vara med och 
uttrycka sina åsikter och tankar. Författaren förklarar att barns möjlighet till 
delaktighet och inflytande varierar ifrån avdelning till avdelning eftersom att 
omständigheterna på avdelningarna ser olika ut. I Skolverket (2016) står det 
formulerat att barn redan ifrån början ska få vara med och påverka hur och vad som 
ska dokumenteras, detta för att barn ska kunna följa arbetet och reflektera över de 
aktiviteter och situationer som uppstår i deras vardag i förskolan. Enligt Elfström 
Pettersson (2014) är barns delaktighet en av de grundläggande mänskliga rättigheter 
som lyfts fram i FN: s konvention om barns rättigheter. Författaren förklarar att det i 
FN:s konvention ingår att alla barn har rätt att bli lyssnade på och att alla barn ska få 
möjlighet att delta, vilket innebär att samtliga barn i förskolan har rätt att uttrycka 
sina åsikter om sin vardag i förskolan.   
   
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar att barn kan vara delaktiga i 
arbetet med pedagogisk dokumentation på olika sätt, det kan bland annat handla om 
att personal tar tillvara på det som barn säger, uttrycker, visar genom kroppsspråk 
och ansiktsuttryck. Enligt Essen, Björklund och Olsborn Björby (2015) ska barn visas 
samma respekt som vuxna när de uttrycker sina tankar och åsikter. Barn ska enligt 
författarna få vara med och påverka sin vardag och det som sker just nu samt hur 
deras framtid kommer att se ut, genom att de får vara med och bestämma över hur 
och vad som ska ske i verksamheten plus att de ska få vara med och påverka över vad 
som ska dokumenteras om dem.    
 

Essen, Björklund och Olsborn Björby (2015) menar att arbetet med pedagogisk 
dokumentation handlar om att personal och barn ska utveckla en ömsesidig respekt 
och ett öppet sinne för varandras åsikter genom att lära och utvecklas tillsammans. 
Författarna menar även att det är viktigt att personal behandlar barn med respekt 
och ser dem som medupptäckare där barn får komma med sina tankar och åsikter 
och ha en egen vilja. Eftersom att barn ses som medforskare är det enligt Essén m.fl. 
(2015) viktigt att barn får uttrycka sig genom att samtala med personal. Elfström 
Pettersson (2014) förklarar att tanken med att barn ska vara delaktiga är att de ska få 
förståelse för demokrati, alltså vilka rättigheter och skyldigheter vi människor har i 
dagens samhälle. Författaren påpekar att förskollärare kan skapa förståelse hos barn 
kring demokrati genom att lyssna på barns åsikter och få barn delaktiga i 
beslutsfattandet.   
    
Dahlberg, Moss och Pence (2002) skriver att personal kan göra barn delaktiga i 
pedagogisk dokumentation genom att bland annat använda sig av observationer, 
foton och barns egna skapelser som hjälpmedel vid reflektion tillsammans med 
barngruppen. Elfström Pettersson (2014) förklarar att när Läroplan för förskolan 
reviderades 2010 blev det tydligt att det inte bara är förskolans kvalitet som ska 
dokumenteras, utan att det även är barngruppen som ska vara delaktiga i 
utvärderingen och att barns åsikter och tankar är viktiga.   
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2.3 Förskollärares ansvar för att göra barnen delaktiga under 
dokumentationsprocessen  

 
Elfström (2013) förklarar att det är förskolepersonal som har ansvaret för de 
processer som sker i den pedagogiska verksamheten och att målen i läroplanen är en 
del av de processerna. Författaren påpekar att arbetslaget har det fulla ansvaret för 
att få barn delaktiga i det som sker i förskolan och att barn får chans till att lyfta fram 
sina åsikter och tankar vid uppföljning och utvärderingen av den pedagogiska 
verksamheten. Under arbetet med pedagogiska dokumentationer ska personal enligt 
läroplan för förskolan (Skolverket 2016) finnas där som ett stöd för barn i samtal, ta 
tillvara på barns visade intressen och visa en lyhördhet för barns och arbetslagets 
tankar och åsikter.   
 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att personal har ansvaret för 
att pedagogiska dokumentationen sker och att det är deras uppgift att få barn 
delaktiga i dokumentationsprocessen. Det står även formulerat att personal ska se till 
att barns intressen och behov prioriteras och tas hänsyn till vid förändringar av den 
pågående verksamheten.   
 

Skolverket (2016) lyfter fram att arbetslaget ska lägga grunden för att barn skapar en 
förståelse för delaktighet och för det som är viktigt att veta när man lever i ett 
demokratiskt samhälle. I läroplan för förskolan (Skolverket 2016) lyfts det även att 
arbetslaget ska "dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet 
och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att 
påverka" (Skolverket, 2016, s.15).   
  
Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ansvarar förskollärare för att barn på 
avdelningen ska ha inflytande över arbetssätt och de aktiviteter som genomförs i 
verksamheten. Det framkommer även att hela arbetslaget har ansvar för att 
respektera och lyssna till barns tankar och uppfattningar. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) menar att personal som arbetar inom förskolan behöver inta ett 
barnperspektiv för att kunna förstå och tolka det som barn uttrycker, detta kan 
personal enklast göra genom att föra konversationer med barn. Under dessa 
konversationer så får barn enligt författarna uttrycka sig genom både tanke och 
handling samt att personal kan observera barn i olika situationer. Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2016) menar att personal inom dokumentationsprocessen 
behöver agera på ett professionellt sätt, genom att bland annat reflektera över vad 
som händer och hur man kan gå vidare samt att personal behöver visa respekt och 
lyssna på vad barn har att säga och uttrycka om det insamlade materialet.  
 

2.4 Skillnad mellan dokumentation och pedagogisk 
dokumentation? 

2.4.1 Dokumentation 
 
 
Elfström Pettersson (2014) menar att begreppet dokumentation handlar om att 
informera och komma ihåg det som har hänt och gjorts i verksamheten. Lindgren och 
Sparrman (2003) lyfter fram att personal som arbetar i förskoleverksamheten kan 



 6 

använda sig av olika metoder och artefakter när de utför dokumentationer, de 
hjälpmedel som oftast används vid dokumentation i förskolan är fotografering, barns 
egna skapelser, anteckningar och videofilmning.   
    
Lindgren och Sparrman (2003) förklarar att dokumentation som framställs i 
förskolan har som syfte att synliggöra tankar och handlingar. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2016) skriver att dokumentationer ligger till grund för vidare 
utvärdering och att det hjälper personal att analysera och samla in fakta genom att 
utföra olika typer av observationer för att tydliggöra vad som behöver utvecklas. 
Sheridan m.fl. menar att ju mer erfarenheter personal har av att observera och förstå 
olika situationer i verksamheten desto lättare blir det för arbetslaget att utforma bra 
och kvalitativa dokumentationer. Författarna menar vidare att dokumentation kräver 
att arbetslaget gemensamt kommer överens om vad som ska dokumenteras och hur 
det dokumenterade materialet sedan kan användas vidare och utvecklas till en 
pedagogisk dokumentation.   
 
2.4.2 Pedagogisk dokumentation 
 
Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) blir dokumentationerna 
pedagogiska när personal går ett steg längre med det insamlade materialet, genom att 
föra diskussioner och genom att analysera det som har dokumenterats tillsammans 
med barn. Författarna påpekar även att personal med hjälp av pedagogisk 
dokumentation kan få insyn i barns tankar, vilket kräver barns delaktighet i 
diskussioner. Alnervik (2013) förklarar att pedagogisk dokumentation handlar om att 
arbeta med de processer och det innehåll som har dokumenterats, det handlar alltså 
om att lägga fokus på att dokumentera lärande i olika situationer. Elfström (2013) 
lyfter fram pedagogisk dokumentation som ett verktyg där personal gemensamt 
reflekterar i arbetslaget samt att de gör barn delaktiga i dessa reflektioner och 
diskussioner kring det insamlade materialet. Författaren förklarar att när arbetslaget 
skapar en helhet i verksamheten av komponenterna samarbete, reflektion och 
kommunikation så kan dokumentationen bli betydelsefull för utveckling och 
utvärdering av den pedagogiska verksamheten.   
  
Lindgren och Sparrman (2003) tar upp att en dokumentation kan utvecklas till en 
pedagogisk dokumentation då personal på avdelningen använder sig av tv:n som de 
har blivit tilldelade, samtliga barn kan här vara delaktiga och vara med och diskutera 
och reagera kring det som visas på tv skärmen. Författarna påpekar även att det är 
betydelsefullt att återvända till dokumentationen både för personal och för barn, 
eftersom att de gemensamt kan reflektera över hur den pedagogiska verksamheten 
fungerar. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) förklarar att pedagogisk 
dokumentation är en metod som lyfter fram barns lärandeprocesser, samspel och 
kommunikation med barn. Författarna menar även att pedagogisk dokumentation är 
ett hjälpmedel för att kunna minnas tillbaka och reflektera över de situationer som 
uppstår i förskolan, det handlar alltså om att personal lägger fokus på att reflektera 
över det som barn uttrycker och ger uttryck för.  
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2.5 Styrdokument 
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det formulerat att det är förskolan 
som lägger grunden för barns förståelse kring begreppet demokrati genom att 
synliggöra för barn om vad detta begrepp innebär. Barn ska under sin tid på 
förskolan få möjlighet till att utveckla sin förmåga att ta ansvar kring förskolans miljö 
och sina egna handlingar plus att utformningen av förskolans miljö och planering av 
verksamheten ska utgå ifrån barns tankar och intressen. Personal ska arbeta för att 
barn på avdelningen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och idéer plus att 
barn ska få vara med och påverka sin vardag i förskolan. Barn ska även få möjlighet 
att utveckla sin förmåga att förstå och handla efter de demokratiska principer som 
finns i samhället.    
  
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det tydligt formulerat att personal 
som arbetar inom förskolan ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 
förskolans verksamhet. Personal ska kunna skapa goda villkor för barns utveckling 
och lärande genom att dokumentera och analysera det insamlade materialet. 
Personal behöver enligt läroplan för förskolan (2016) dokumentera för att kunna ge 
stöd och utmana barn i deras lärande, plus att personal behöver få en inblick i vad 
barn har för erfarenheter, hur delaktiga de är i de beslut som tas i verksamheten samt 
vad de har för intressen. Den utvärdering som genomförs i förskolan ska utgå ifrån 
ett tydligt barnperspektiv och barn ska få vara delaktiga i den utvärdering som 
genomförs på avdelningen vilket betyder att barns tankar och idéer behöver lyftas 
fram.   

 

2.6 Teoretiskt perspektiv – Sociokulturellt perspektiv  

 
För att förstå vikten av samspelet mellan personal och barn vid pedagogisk 
dokumentation utgår denna studie ifrån Vygotskijs syn på barn som grundar sig i det 
sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskij (Säljö, 2005) så gör språket det möjligt 
för oss människor att förmedla våra åsikter, tankar och erfarenheter. Eftersom att 
människor använder sig av det verbala och kroppsspråket när vi kommunicerar med 
andra människor så gör detta det möjligt för oss att diskutera och föra samtal kring 
dåtid, alltså vad som har hänt förut och även om framtiden, alltså vad som kan 
komma att ske. Dessa faktorer är enligt Vygotskij (Säljö, 2005) viktiga faktorer för 
samspel inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (2001) påpekar själv att 
barn är sociala redan som små och att språket är en viktig funktion i samspelet med 
andra.   
 
Pedagogisk dokumentation handlar om att personal i förskolan reflekterar och 
analyserar det som har dokumenterats tillsammans med barn för att få barns syn och 
tankar om verksamheten. När personal och barn arbetar med dokumentationen och 
tar den till nästa nivå så att den utvecklas till en pedagogisk dokumentation så är det 
viktigt att personal och barn samspelar, respekterar och kommunicerar med 
varandra. Vygotskij (Strandberg, 2009) anser att samspelet är grunden för utveckling 
och lärande. Genom att personal och barn för gemensamma diskussioner kring 
dokumentation som producerats så sker ett samspel mellan personal och barn, vilket 
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är utvecklande för båda parter. Vygotskij (2001) anser att kommunikation mellan 
barn och vuxna skapar det ett möte med deras erfarenhet och tänkande.   
 
Vygotskij (Williams, 2006) menar att barn lär sig genom att kommunicera och delta i 
olika typer av samtal med andra och att de barn som är äldre i ett sammanhang 
behöver bjuda in och agera stöd för yngre barn så att barnet sedan utvecklar en 
förmåga att klara av detta själv. Lärandet har enligt Vygotskij med kommunikation 
och interaktion att göra. Vygotskij (Williams, 2006) menar att det inom det 
sociokulturella perspektivet är viktigt att personal har en inställning att barn ska få 
vara med och påverka hur verksamheten ser ut och vad som ska ske i den. Vygotskij 
(2001) förklarar att det inom det sociokulturella perspektivet inte sker någon 
utveckling av språk eller tänkande utan kommunikation.  
 

3 Metod 

 
I detta avsnitt förtydligas datainsamlingsmetoden och hur genomförandet av denna 
har gått till. Urvalet av respondenter och studiens trovärdighet och pålitlighet 
kommer att presenteras. Vi kommer att gå in på de forskningsetiska aspekterna och 
hur de har tillämpats. Till sist presenteras även en dataanalys.  
 

3.1 Ansats och Datainsamlingsmetod  

3.1.1 Kvalitativ ansats 

 
Denna undersökning är en kvalitativ ansats för att få reda på respondenternas 
uppfattningar kring det valda ämnet. Bryman (2011) påpekar att en kvalitativ ansats 
handlar om att få reda på respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Vi har 
valt att undersöka hur åtta förskollärare arbetar för att få barn delaktiga i pedagogisk 
dokumentation på fyra storbarnsavdelningar respektive fyra småbarnsavdelningar, 
därför anser vi att en kvalitativ ansats passar denna studie bäst. Den kvalitativa 
ansatsen valdes för att synliggöra förskollärarnas åsikter och tankar kring det valda 
ämnet eftersom att det är respondenternas åsikter som ligger till grund för vår 
undersökning. En kvalitativ ansats fokuserar på det som respondenten tycker och 
tänker, vilket är fördelen med att välj just denna ansats, detta gör det möjligt att 
fokusera på det som respondenterna berättar istället för på siffor och antal. 
Nackdelen som framkommer med att välja en kvalitativ ansats är att den ansatsen 
inte är tydlig. Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ ansats inte uppmärksammar 
olika metoder som kvalitativ ansats kan anta. Författaren påpekar att flera personer 
som använder kvalitativ ansats visar osäkerhet och tveksamhet när de ska förklara 
vad kvalitativ forskning är. Författaren förklarar även att om forskare inte kan avgöra 
vad en kvalitativ forskning innebär vilket leder till att det blir svårt att använda 
kvalitativa undersökningar som en speciell forskningsstrategi.  
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3.1.2 Strukturerad intervju  

 
Det vi vill få reda på med denna undersökning är hur åtta förskollärare arbetar för att 
göra barn delaktiga i pedagogisk dokumentation och då valdes strukturerad intervju 
som metod. Bryman (2011) beskriver metoden strukturerad intervju som en metod 
där den som utför intervjuer använder sig av ett färdigställt frågeschema. Bryman 
menar att strukturerade intervjuer underlättar det fortsatta arbetet med studien och 
att de insamlade svaren lättare kan jämföras med varandra. Eftersom att vi har valt 
att jämföra hur förskollärare arbetar med barnens delaktighet under 
dokumentationsprocessen på fyra storbarnsavdelningar respektive fyra 
småbarnsavdelningar så har vi beslutat oss för att använda oss av ett färdigt 
frågeschema med färdigformulerade frågor (se bilaga 1) vid intervjutillfällena. Vi har 
valt att använda oss av ett färdigt frågeschema med färdigformulerade frågor för att 
underlätta för oss själva vid bearbetning av vårt insamlade material. Strukturerade 
intervjuer valde vi som metod eftersom att vi vill få tydliga och jämförbara svar som 
vi kan koppla till våra valda forskningsfrågor. Plus att strukturerade intervjuer 
underlättar vid vår sammanställning av det insamlade materialet som vi fått in vid 
samtliga intervjuer eftersom att vi har utgått ifrån samma frågor till samtliga 
respondenter. De nackdelar som Bryman (2011) menar finns med metoden 
strukturerad intervju är att den som intervjuar inte får de svar som förväntas. En 
annan nackdel som enligt författaren kan finnas med denna metod är att samtalet blir 
stelt och kan kännas krystad eftersom att samtalet endast utgår ifrån de redan 
färdigskrivna frågorna. De fördelar som Bryman anser finns med den valda 
intervjumetod är att den som intervjuar behandlar alla respondenter på samma sätt 
och med samma respekt, på grund utav att samtliga respondenter får svara på samma 
frågor. Den andra fördelen som författaren anser finns med denna metod är att 
sammanställningen av respondenternas svar blir enklare att jämföra då de har svarat 
på samma frågor. Stukát (2005) förklarar att strukturerade intervjuer gör det möjligt 
att snabbt kunna intervjua ett större antal personer och att de som intervjuar inte 
behöver vara särskilt erfarna eller tränade för att genomföra strukturerade intervjuer. 
Till denna undersökning valde vi just denna metod eftersom att denna gjorde det 
möjligt för oss att intervjua och effektivisera vårt arbete, då vi kan intervjua fler 
förskollärare under veckan som intervjuerna planerades in.  
 

3.2 Urval 

 
I denna studie har vi valt ut åtta förskollärare som har valt att delta, samtliga 
förskollärare har varierad erfarenhet inom ämnet barns delaktighet i pedagogisk 
dokumentation. Tanken med denna studie är att synliggöra åtta förskollärares tankar 
och åsikter utifrån studiens valda syfte och forskningsfrågor.     
  
När vi bestämt oss för att synliggöra skillnader och likheter kring hur det arbetas med 
barns delaktighet inom pedagogisk dokumentation på fyra småbarnsavdelningar 
respektive fyra storbarnsavdelningar så har vi valt ut fyra förskollärare ifrån varje 
åldersgrupp ut för att få reda på relevant information.  
 

Deltagarna som valt att delta i denna undersökning arbetar på tre olika förskolor i två 
olika kommuner i Sverige. Samtliga respondenter som deltar har arbetat i olika typer 
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av förskoleverksamheter, både på småbarnsavdelningar och storbarnsavdelningar 
plus att antalet aktiva år inom förskoleverksamhet varierar.   
    
De förskollärare som är respondenter i denna undersökning valde vi utifrån ett 
bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att ett bekvämlighetsurval görs av 
personer som ska delta i studien. Enligt författaren handlar det om att urvalet 
genomförs då vi valt att intervjua de förskollärare som är tillgängliga. De 
respondenter som tillfrågades att bli intervjuade valde vi då vi haft kontakt med dessa 
förskollärare under bland annat arbete inom förskolan och under utbildningens 
verksamhetsförlagda utbildning.   

 

3.3 Genomförande 

 
Innan vi skickar ut någon som helst information till de valda förskollärarna tar vi 
kontakt med och informerade förskolecheferna som är ansvariga för de valda 
avdelningarna. Detta gör vi för att få chefernas godkännande till att utföra intervjuer 
med personal på deras förskola plus att de ska få en inblick i vad denna studie 
handlar om. Efter att förskolecheferna gett oss ett godkännande kontaktade vi åtta 
förskollärare som vi har haft kontakt med och lärt känna under vår 
förskollärarutbildning och när vi har varit ute och arbetat i olika 
förskoleverksamheter. När de tillfrågade förskollärarna har godkänt sin medverkan 
så får de ta del av ett missivbrev (se bilaga 2) som vi som författare till denna studie 
gemensamt har formulerat ihop. I missivbrevet får respondenterna ta del av de etiska 
reglerna, alltså vilka rättigheter och skyldigheter de och vi som författare till denna 
studie har innan publicering. När förskollärarna har läst missivbrevet och godkänt 
vad som står formulerat bokar vi in en intervjutid som passar båda parter. De 
intervjuer som bokas in planeras att ta cirka trettio minuter att genomföra.    
 
Eftersom att strukturerad intervju har valts som metod så har vi som författare till 
denna undersökning gemensamt kommit fram till ett frågeschema med ett antal 
frågor som besvarar studiens syfte och forskningsfrågor (se bilaga 1). Genom att 
använda oss av strukturerade intervjuer bidrar detta till att vi känner oss mer säkra 
vid själva intervjutillfället på grund av att det finns färdiga frågor att utgå ifrån. 
Bryman (2011) menar att författare oftast använder sig av strukturerade intervjuer 
som metod vid insamlandet av information eftersom att denna metod underlättar vid 
intervjutillfället och med sammanställningen av resultatet efteråt.    
 
Eftersom att vi bor i olika kommuner så känner vi att det är bättre att utföra 
intervjuerna på egen hand i sin egen kommun, på de förskolorna och med den 
personal som man känner igen sedan tidigare. Detta är ett effektivt sätt för att utföra 
fler intervjuer på en och samma vecka, plus att personal blir tryggare då de känner 
igen oss sedan tidigare.   
  
För att kunna vara mer aktiva i samtalen under intervjutillfällena har vi valt att spela 
in intervjuerna på vår egen mobiltelefon för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna 
igenom om vi kände oss osäkra på något som respondenterna tidigare nämnt. 
Förskollärarna fick först ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades in innan 
själva intervjun startade. Då intervjuerna med respondenterna spelas in så kan vi 
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vara helt fokuserade på vad förskollärarna berättar istället för att behöva anteckna 
allt som sägs. Bryman (2011) förklarar att denna metod även underlättar vid 
transkriberingen av det insamlade materialet.   

 

3.4 Analysmetod 

 
Samtliga intervjuer har transkriberats. Vi har transkriberat våra egna intervjuer och 
när transkriberingen är klar så har vi delgett varandra den information som har 
framkommit i samtliga intervjuer. Detta är nödvändigt för att båda ska kunna vara 
insatta i resultatet ifrån samtliga intervjuer. Med hjälp av det insamlade materialet 
har vi gemensamt gått igenom datainsamlingen och diskuterat kring hur det ska 
sammanställas på bästa sätt.  
    
Vi har valt att dela in det insamlade materialet i kategorier utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Vi har gemensamt kommit överens om att det blir tydligast att svara 
på forskningsfrågorna genom att skriva in respondenternas svar under själva 
forskningsfrågan. Detta har vi valt att göra för att vi lättare ska kunna analysera det 
insamlade materialet och för att vi lättare ska kunna hitta likheter och skillnader i 
arbetssätt. Kategorisering har vi gjort för att sortera bort det som inte är relevant 
kopplat till syfte och forskningsfrågorna. Kategorisering genomförde vi med hjälp av 
kodning för att göra det tydligt vilken information som hörde till rätt forskningsfråga. 
Bryman (2011) förklarar att kodning handlar om att bearbeta datainsamlingen och 
markera det som för studien är av vikt.  
 

3.5 Reliabilitet (trovärdighet) och validitet (pålitlighet) 

 
Begreppen reliabilitet och validitet handlar enligt Bryman (2011) om mätning på hur 
pålitligt ett begrepp är. Eftersom att vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats och 
valt att fokusera på förskollärares syn så är denna mätning av begreppet inte det som 
är av det största intresset. I den här studien använder vi istället oss av begreppen 
trovärdighet och pålitlighet. Bryman (2011) refererar till andra forskare som föredrar 
dessa begrepp till kvalitativa undersökningar.    
    
Eftersom att strukturerade intervjuer valts som metod för datainsamling finns det en 
risk att respondenterna anpassar eller förskönar verkligheten genom att ge en bättre 
bild av hur de arbetar med att få barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen i 
verksamheten än vad de egentligen gör.   
 

För att studien ska få en högre trovärdighet så har studien kunnat kompletteras med 
ytterligare en metod då detta skulle leda till en mer komplett och trovärdig 
undersökning som till exempel observation.      
 

I denna studie har vi intervjuat åtta förskollärare som arbetar på tre olika förskolor 
för att få en ökad trovärdighet i vårt resultat. För att öka pålitligheten och minska 
risken för misstolkningar i denna undersökning spelade vi in intervjuerna med 
respondenternas godkännande. Med tanke på att båda inte var närvarande vid 
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samtliga intervjutillfällen hade det varit bra om respondenterna hade fått se 
transkriberingarna och fått läsa igenom dessa för att se om det nedskrivna materialet 
stämmer överens med det som berättades vid intervjutillfället. Bryman (2011) 
påpekar att responsvalidering är ett bra hjälpmedel för att få en verklig helhetsbild av 
respondenternas svar. Om vi hade haft mer tid till att sammanställa denna 
undersökning hade responsvalidering varit ett effektivt sätt för oss att följa upp det 
som sagts i intervjuerna så att respondenterna hade kunnat ta bort och lägga till 
information ytterligare.    
 

3.6 Forskningsetik 

I denna undersökning har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2011) 
forskningsetiska principer eftersom att vi inte delger någon typ av privat information 
om personal, förskola eller avdelning som har delgett information till denna studie. 
Förskollärarna har innan denna undersökning sattes igång fått ta del av information 
gällande deras rättigheter och skyldigheter utifrån forskningsetiska principer i form 
av att ett missivbrev som har delats ut till samtliga respondenter. I missivbrevet har 
respondenterna fått information om undersökningens syfte och vad det insamlade 
materialet kommer att användas till. De förskollärare som valt att delta har även fått 
information om att detta arbete kommer att läggas ut som ett självständigt arbete vid 
Mälardalens Högskola och att den i slutversion kommer att publiceras i databasen 
Diva.     
    
Informationskravet   
  

Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att deltagarna har informerats om 
vad denna studie kommer att handla om och vilka rättigheter de har som deltagare 
om de väljer att delge oss information. Bryman (2011) menar att informationskravet 
handlar om att deltagare ska få reda på information om de moment och regler som 
kommer att finnas med i studien.  
   
Samtyckeskravet   
  
När det kommer till samtyckeskravet har vi informerat deltagarna om att deras 
deltagande i denna undersökning är frivilligt, vilket enligt Bryman (2011) ges 
deltagarna möjlighet att bestämma om de vill delta eller inte.    
   
Konfidentialitetskravet   
  

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet så har vi gjort det omöjligt för 
utomstående att kunna ta reda på vilka respondenter som är delaktiga i denna studie. 
Varken namn på personal, förskola eller avdelningen nämns i denna studie då 
samtliga respondenter i denna undersökning är anonyma. Bryman (2011) menar att 
deltagarens personliga information inte får ges ut till utomstående som inte har rätt 
till den.    
   
Nyttjandekravet   
  

För att ta hänsyn till nyttjandekravet så har vi informerat deltagarna om att den 
delgivna informationen endast kommer användas till denna studie och ingen 



 13 

annanstans. Bryman (2011) menar att delgiven information inte får användas någon 
annanstans än i den relevanta undersökningen. I Vetenskapsrådet (2011) står det 
formulerat att personer som genomför studier har största ansvaret för att dessa etiska 
regler fullföljs. Personer som genomför studier har även ansvar för att inte delge 
någon utomstående information som kan skada de deltagande respondenterna.  
 

4 Resultat 

4.1 Storbarnsavdelning   

 
Här kommer datainsamlingen att presenteras. Det är resultatet av åtta strukturerade 
intervjuer med förskollärare som arbetar på storbarnsavdelning och 
småbarnsavdelning. Resultat har delats upp i rubrikerna storbarnsavdelning och 
småbarnsavdelning för att tydliggöra resultat och för att tydligt kunna svara på de 
valda forskningsfrågorna. Varje forskningsfråga delas in i olika resultatkategorier för 
att vi ska kunna strukturera upp resultatet på ett enkelt och tydligt sätt.  
 

4.1.1 Hur arbetar förskollärarna med pedagogisk dokumentation på de 
valda avdelningarna?   

  
Arbetsmetod  
 

Samtliga respondenter förklarar att de arbetar med pedagogisk dokumentation på 
måndagsmötena där de går igenom det dokumenterade materialet som de har samlat 
in för att på ett tydligt sätt få reda på vad barn är intresserade av just nu, om det är 
någonting som behöver ändras och hur de ska gå vidare. Pedagogisk dokumentation 
är enligt respondenterna ett bra verktyg för att synliggöra barns utveckling och 
lärande plus att den synliggör läroplan för förskolan för personalen. Enligt 
förskollärarna så används den pedagogiska dokumentationen även som hjälpmedel 
och underlag vid bland annat måndagsmöten, utvecklingssamtal och vid utvärdering 
av verksamheten för att visa på vad de har gjort och vad de behöver arbeta vidare 

med för att utvecklas.    
 

Samtliga förskollärare uppger att de tycker att lärplatta är ett bra och smidigt verktyg 
för att kunna filma och fotografera. "Vi använder oss av lärplatta då detta är ett 
smidigt och lättillgängligt arbetsverktyg". En förskollärare berättar även att 
arbetslaget använder sig av hjälpmedlet observationspapper.   
  
Information   
 
Samtliga respondenter uppger att de har fått ta till sig information kring pedagogisk 
dokumentation genom föreläsningar. Respondenterna delger även att de har fått tips 
och råd ifrån kommunens specialpedagog och att de har fått tillgång till böcker och 
artiklar som handlar om hur förskolepersonal kan arbeta med pedagogisk 
dokumentation i förskolan. En respondent menar även att hen har fått ta del av 
information om pedagogisk dokumentation på sin förskollärarutbildning. 
Respondenterna framhåller även att de kontinuerligt samtalar i olika 
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möteskonstellationer kring pedagogisk dokumentation. Samtliga förskollärare 
uttrycker att de borde få tydligare riktlinjer för hur de ska utföra pedagogiska 
dokumentationer så att barns deltagande blir en självklar del i denna process.  
 
  
Positivt och negativt  
 

Samtliga respondenter ser på begreppet pedagogisk dokumentation med positiva 
ögon då detta arbetssätt utvecklar både personal och barn. Det enda som de uttrycker 
som negativt med pedagogisk dokumentation är att det i vissa situationer är 
tidskrävande.  
 

4.1.2 Hur arbetar förskollärare för att få barnen delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen på storbarnsavdelning?  

   
Arbetssätt  
 
Förskollärarna arbetar på olika sätt för att få barn delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen som utförs på avdelningarna. Samtliga förskollärare tydliggör att 
de tittar på och diskuterar kring dokumentationerna tillsammans med barn, här 
menar personalen att frågorna Vad har vi gjort? Hur upplevdes detta? och Vad kan vi 
göra mer för att utvecklas? blir aktuella. Vissa av respondenterna delger att de först 
går igenom dokumentationerna tillsammans med barn för att sedan sätta upp dem på 
väggen.   
  
Barnens delaktighet  
 
När det kommer till barns delaktighet i pedagogisk dokumentation ser den lite olika 
ut eftersom att barn på en av avdelningarna får vara delaktiga i diskussioner och 
utvärdering av själva dokumentationen men att de inte får vara delaktiga när själva 
dokumentationerna utförs.    
 

Det är vanligt förekommande att respondenterna sätter upp bilder på avdelningen i 
barns höjd för att barn ska kunna följa och se de uppsatta dokumenten, plus att 
personal kan diskutera kring det materialet tillsammans med barn. En förskollärare 
uttrycker att de tar tillvara på det som barnet säger genom att klistra upp barnets ord 
kring dokumentationen och skriver barnets namn för att barnet ska känna att dess 
tankar och åsikter har blivit uppmärksammade och bekräftade av personal.  
 

Några av respondenterna delger information om att barn på deras avdelning vid vissa 
tillfällen har fått prova på att använda sig av avdelningens lärplatta för att fånga det 
som barnet är intresserad av, i dessa situationer har det varit personal som har fått 
bestämma vilket barn som ska få chans att dokumentera.   
 
  
Utvecklingsområden  
 
Respondenterna påpekar att de anser att barn behöver få ett större utrymme att 
själva dokumentera eftersom det blir tydligare vad det är barn är intresserade av och 
vad de uppmärksammar. Samtliga respondenter anser att de vill bli bättre på att 
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använda sig av de artefakter som avdelningen har blivit tilldelade för att underlätta 
pedagogisk dokumentation, till exempel avdelningens tv så att alla barn kan följa och 
diskutera kring det insamlade materialet samtidigt.   
   

4.1.3 Vad anser de valda förskollärarna fungerar bra respektive mindre 
bra med att få barnen delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen?   

  
Vad fungerar bra?  
 
Det som respondenterna tycker fungerar bra med att få barn delaktiga i pedagogisk 
dokumentation är synliggöra barns intressen så att verksamheten kan utformas efter 
det. Detta leder även till att barn blir inspirerade och tycker det är intressant att 
utforska vad som händer i verksamheten. Det andra som fungerar bra är att personal 
får ta tillvara på och uppmärksamma barns olika idéer och tankar eftersom att barn 
kan uttrycka sig med hjälp av språket. Barn kan själva kommunicera och förmedla 
sina åsikter och tankar vilket utvecklar verksamheten, då barn ser på förskolan och 
verksamheten ur ett annat perspektiv.   
 
  
Vad fungerar mindre bra?  
 
Det som kan vara svårt med att få barn delaktiga i pedagogisk dokumentation är 
enligt respondenterna att det finns många barn med många olika åsikter att ta 
hänsyn till speciellt när det finns annat att göra som till exempel pappersarbete. Det 
andra som anses svårt med att få barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen 
är tidsbristen som råder inom förskolan, detta leder till att förskollärare hellre 
dokumenterar själva istället för att låta barn vara delaktiga i arbetet. Det tredje som 
anses vara komplicerat att få barn delaktiga i pedagogisk dokumentation är att det 
krävs mer arbete och kraft för personal då de behöver mer tid till att lyssna och 
samtala med barn om deras åsikter och tankar.        
 

4.2    Småbarnsavdelning   

4.2.1  Hur arbetar förskollärarna med pedagogisk dokumentation på de 
valda avdelningarna?  

  
Arbetsmetod 

 
Respondenterna berättar att de arbetar med pedagogisk dokumentation genom att 
dokumentera kring barns lärande och vad de gör i verksamheten, dessa 
dokumentationer utgår ifrån barns intressen och utvecklingsområden. De 
pedagogiska dokumentationerna skapas enligt respondenterna för att de som 
förskollärare ska kunna synliggöra verksamheten och för att personal ska kunna 
bygga vidare på barns intressen och kunna arbeta vidare efter barns kunskapsnivå 
och behov. En förskollärare berättar att de som arbetslag valt att observera barn 
under olika aktiviteter, utifrån hur barn reagerar och om de deltar under aktiviteterna 
eller inte. En annan respondent delger att personal på avdelningen arbetar med 
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pedagogisk dokumentation för att synliggöra för vårdnadshavare vad deras barn är 
med om i vardagen på förskolan. "Vi som arbetslag utför pedagogiska 
dokumentationer för att synliggöra det som barnet har lärt sig/varit med om på ett 
enkelt sätt".   
 
De pedagogiska dokumentationerna sätter förskollärarna upp på avdelningens väggar 
för att barn ska kunna se sig själva samtidigt som personal kan observera barn och 
deras reaktioner. Här får personal ställa sig frågor som Vad pekar barn mest på? Och 
Vart finns barns intressen? för att komma vidare.  
 

Pedagogisk dokumentation används som hjälpmedel vid utvärdering av 
verksamheten, hur terminen har varit och för att personal ska ta del av och kunna se 
vad barn upplevt och hur arbetet ska fortskrida. Pedagogisk dokumentation brukar 
även användas för att underlätta i samtal med vårdnadshavare och för att kunna se 
utveckling vid utvecklingssamtalen.  
  
De metoder som respondenterna använder sig av när de dokumenterar är att 
observera, fotografera, videofilmning, text, Pic collage, läroplanscitat och detta sker 
oftast på avdelningarnas lärplatta. "Vi tar ett kort, skriver en passande text och lägger 
in ett citat från läroplanen, väldigt enkelt och smidigt".   
  
Information   
 
Respondenterna delger att de har fått ta del av pedagogisk dokumentation genom 
föreläsningar och att de i samtal med specialpedagog har fått tips om hur de kan 
arbeta. De har även fått tillgång till att läsa böcker och artiklar för att utvecklas inom 
ämnet pedagogisk dokumentation, detta har de sedan samtalat om i arbetslaget där 
de gemensamt har kommit fram till hur de vill arbeta.   
 
  
Positivt och negativt  
 
Pedagogisk dokumentation ser förskollärarna bara som positivt men det som 
respondenterna anser kan vara komplicerat är att få yngre barn delaktiga plus att det 
tar tid ifrån den dagliga verksamheten.   
  

4.2.2 Hur arbetar förskollärare för att få barnen delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen på småbarnsavdelning?   

  
Arbetssätt  
 
Dokumentationerna sätter respondenterna upp på avdelningens väggar i barns höjd 
så att barn kan följa det dokumenterade materialet och reagera till det som har 
dokumenterats tillsammans med personal. De barn som är äldre kan enligt 
respondenterna vara med och kommentera bilderna och det som barn säger tas med i 
dokumentationerna. Några av respondenterna berättar att de även sätter in dessa 
dokumentationer i barns pärmar och att dessa pärmar är till för barn att titta i när de 
vill. Personal arbetar även med att visa filmklipp på avdelningens tv.  
 



 17 

Barnens delaktighet  
 
Respondenterna berättar att det är svårt att få barn delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen då barn på småbarnsavdelning är små, men att det är ett roligt 
samlärande tillsammans med barn kring det insamlade materialet. Eftersom att 
många barn på de olika avdelningarna inte har lärt sig att kommunicera verbalt 
arbetar respondenterna mycket med att låta barn få titta på bilder så att personal kan 
observera barns uttryck i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk.  
  
Förskollärarna berättar att barn får vara med och titta på det insamlade materialet 
men att de inte får vara med och dokumentera själva på grund utav att de är för små 
och har svårt att trycka på rätt knappar. Respondenterna nämner även att barn inte 
har fått möjlighet att själva dokumentera eftersom att barn är för små plus att de är 
rädda om avdelningens lärplatta.  
 

4.2.3 Vad anser de valda förskollärarna fungerar bra respektive mindre 
bra med att få barnen delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen?   

  
Vad fungerar bra?  
 
Det som enligt förskollärarna fungerar bra med att få barn delaktiga i pedagogisk 
dokumentation är att synliggöra barns utveckling och lärande och vad som händer i 
verksamheten. Respondenterna menar även att det fungerar bra att barn får vara 
med och påverka verksamheten som de vistas i och det är viktigt för personal att 
verksamheten anpassas till barns intressen.  
 
  
Vad fungerar mindre bra?  
 
Det som förskollärare anser är svårt med att få barn delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen är att det tar mycket tid ifrån barngruppen när de pedagogiska 
dokumentationerna ska sammanställas. Det andra som kan vara svårt när det gäller 
att få barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen är att tolka det barn säger 
när de inte har utvecklat ett tydligt verbalt språk. Personal behöver här istället vara 
uppmärksamma och försöka tolka barns åsikter och tankar genom barns kroppsspråk 
och ansiktsuttryck, vilket inte är helt lätt och kan leda till missförstånd.   
 

4.3 Sammanfattning av resultat  

 

Respondenterna som arbetar på storbarnsavdelning förklarar att personal arbetar 
med pedagogisk dokumentation på måndagsmötena, då de har tid att reflektera 
tillsammans. Samtliga förskollärare som arbetar på storbarnsavdelning föredrar att 
dokumentera med lärplatta då de menar att det är ett bra och smidigt verktyg för att 
arbeta med pedagogisk dokumentation. De påpekar även att de vill ha tydligare 
riktlinjer för hur de ska utföra pedagogiska dokumentationer så att det blir en 
självklar del i verksamheten. Förskollärarna uttrycker att de tycker att pedagogisk 
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dokumentation är tidskrävande. För att få barn delaktiga tittar de tillsammans på 
dokumentationerna och diskuterar. Dokumentationerna sätter respondenterna upp 
på väggarna i barns höjd för att de ska kunna följa och diskutera dokumenten. Det 
framgår även att barn på storbarnsavdelning själva får använda lärplatta vid vissa 
tillfällen. Samtliga respondenter är överens om att barn behöver få ett större 
utrymme att själva dokumentera eftersom det blir tydligare vad det är barn är 
intresserade av. De uttrycker även att det kan vara svårt att få barn delaktiga i 
pedagogisk dokumentation på grund av tidsbristen som råder inom förskolan.  
  

De respondenter som arbetar på småbarnsavdelning förklarar att de pedagogiska 
dokumentationerna sätts upp på väggarna för att de ska finnas tillgängliga för barn 
att följa och göra det möjligt för förskollärarna att observera barn och deras 
reaktioner. Samtliga respondenter berättar att de arbetar med lärplatta för att 
framställa dokumentation. De påpekar även att de fått ta del av pedagogisk 
dokumentation genom föreläsningar och att de i samtal med specialpedagog har fått 
tips om hur de kan arbeta. Respondenterna anser att kan vara komplicerat är att få 
yngre barn delaktiga och att det tar tid ifrån den dagliga verksamheten. De förklarar 
även att de arbetar med att låta barn få titta på bilder så att personal kan observera 
barns uttryck i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Samtliga förskollärare är 
överens om att barn på småbarnsavdelningar inte får dokumentera själva då de är för 
små och har svårt att trycka på rätt knappar. Respondenterna påpekar även att de 
behöver tolka det barn säger när barn inte har utvecklat ett tydligt verbalt språk.  

 

5 Analys 

 

I det här avsnittet analyseras resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet och de 
valda forskningsfrågorna. Då studien fokuserar på att jämföra hur förskollärare arbetar 
med pedagogisk dokumentation på storbarnsavdelning respektive småbarnsavdelning. 

 

5.1 Skillnader och likheter   

5.1.1 Likheter mellan storbarnsavdelningar och småbarnsavdelningar  

 
De likheter som kan urskiljas i det insamlade materialet ifrån de strukturerade 
intervjuerna är att både förskollärare på småbarnsavdelning och storbarnsavdelning 
sätter upp dokumentationerna på avdelningens väggar. Detta gör förskollärarna för 
att barn ska kunna följa dem och kunna kommentera och reagera till dem, vilket 
underlättar för personal när de försöker läsa av barn. Att sätta upp dokumentationen 
är en metod där barn tydligt kan ta del av det som har dokumenterats och bli mer 
delaktiga i reflekterandet av dokumentationen.  
  
Vi har även lagt märke till att lärplatta som arbetsverktyg är en populär artefakt på 
både småbarns- och storbarnsavdelningar vid sammanställning av de pedagogiska 
dokumentationerna, eftersom att detta är ett enkelt och smidigt sätt att dokumentera 
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på. Enligt Strandberg (2009) ses IT som ett hjälpmedel inom det sociokulturella 
perspektivet, då barn och vuxna med hjälp av bilder, ikoner och symboler utvecklar 
sina kunskaper och färdigheter. Strandberg (2009) menar att personal inom det 
sociokulturella perspektivet ser hjälpmedel som något barn behöver lära sig att 
använda på det bästa och mest effektiva sättet. Att dokumentationen sätts upp 
väggarna på både storbarnsavdelningar och småbarnsavdelningar är enligt oss inte 
förvånande då det underlättar för barn i alla åldrar att ta del av det som har 
dokumenterats. IT har i dagens samhälle blivit en mycket hjälpsam och populär 
metod som även förskolepersonal använder sig av i förskolan, bland annat lärplatta 
som hjälpmedel vid pedagogisk dokumentation. Det finns till exempel olika 
applikationer som kan användas som hjälpmedel. Förskollärare har lika stor använda 
av lärplatta oavsett om de arbetar på storbarnsavdelning eller småbarnsavdelning, 
det gäller att personal hittar de artefakter och applikationer som passar deras behov 
bäst vid pedagogisk dokumentation.   
 

Samtliga respondenter ifrån storbarnsavdelningarna och småbarnsavdelningarna 
ställer sig positivt till att arbeta med pedagogisk dokumentation då de anser att de 
vinner mycket på att föra pedagogiska dokumentationer och reflektera tillsammans 
med barn på olika sätt, trots att detta arbetssätt är ganska nytt och att det tar tid ifrån 
barngruppen vid sammanställning av pedagogiska dokumentationer. Precis som 
respondenterna tar Lenz Taguchi (2014) upp att pedagogisk dokumentation är 
någonting positivt som ger barn makt och inflytande över sina egna lärprocesser. Att 
samtliga respondenter ställer sig positivt till att arbeta med pedagogisk 
dokumentation är enligt oss inte förvånande eftersom att pedagogisk dokumentation 
är ett arbetssätt som synliggör arbetet i verksamheten. Det synliggör bland annat hur 
arbetet fungerar och vad barn är intresserade av. Genom att förskollärare får ta del av 
sådan information skapas en verksamhet som utvecklas och utgår ifrån vad barnen är 
intresserade av.      
  

5.1.2 Skillnader mellan storbarnsavdelningar och småbarnsavdelningar  

 
På storbarnsavdelningarna kan vi tolka att förskollärare kommunicerar med barn 
verbalt och att barn får vara med och berätta vad de har upplevt kombinerat med att 
förskollärare observerar barns kroppsspråk och ansiktsuttryck. Samtidigt som 
förskollärare på småbarnsavdelningarna oftast endast får observera barn och deras 
uttryck genom kroppsspråket och deras ansiktsuttryck då vissa av barn inte lärt sig 
att kommunicera verbalt. Strandberg (2009) förklarar att det inom det 
sociokulturella perspektivet är dialogen som är en av de viktiga 
kommunikationsformer som finns. Författaren påpekar att det i olika typer av 
dialoger är viktigt att utgå ifrån att bägge parter har och ges samma möjlighet att ha 
inflytande över hur samtalet genomförs och vad som sägs. När barn får vara med i 
samtal och föra dialoger med både vuxna och barn så övar de upp sin förmåga att 
uttrycka sina upplevelser, tankar och åsikter. Lenz Taguchi (2014) anser att barn även 
kan uttrycka sig och sina tankar i lekens värld där barn kan leka och skapa fritt, vilket 
fungerar för alla barn oavsett ålder. Det finns alltså flera olika sätt för barn att 
uttrycka sina tankar och åsikter i förskolan, det behöver inte bara vara genom verbal 
kommunikation. När personal arbetar med pedagogisk dokumentation så är det 
viktigt att samtliga av barns idéer och tankar tas tillvara, men de flesta av 
förskollärarna som intervjuas är inriktade på att det blir lättare att utföra 
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pedagogiska dokumentationer med de barn som kan uttrycka sig genom det verbala 
språket. Johannesen och Sandvik (2015) menar att om barn ska få möjlighet till 
delaktighet och inflytande behöver de vuxna släppa kontrollen och låta barn vara mer 
delaktiga vid dokumentationstillfällen och reflektionstillfällen. Författarna menar att 
det är viktigt att ta in både det verbala som barn uttrycker men även det kroppsliga.   
  

På småbarnsavdelningen får barn vara med och titta på bilderna som sätts upp på 
väggen samtidigt som barn på storbarnsavdelningen får vara med och påverka vad 
som ska hända i verksamheten och diskutera tillsammans med personal kring det 
insamlade materialet. Pedagogisk dokumentation behöver inte bli svårare på grund 
av att yngre barn inte kan uttrycka sig med hjälp av det verbala språket. Alnervik 
(2013) menar att det handlar om att lyssna på barn och att det är viktigt att barn blir 
lyssnade till och att barn lär sig att lyssna på andra, detta kan personal göra på flera 
olika sätt än genom talat språk och hörsel. Författaren förklarar att det handlar om 
att hitta de meningsfulla budskapen. Johannesen och Sandvik (2015) påvisar att det i 
dagens samhälle har blivit allt vanligare att fokus läggs på barns kompetenser. 
Författarna förklarar att den nyare forskningen mer och mer synliggör att yngre barn 
i förskolan har åsikter, intentioner och vilja. I ny forskning framkommer det även att 
yngre barn kan vara delaktiga och ha inflytande även fast det ännu inte har lika 
mycket kompetens som de äldre. Det handlar inte om att barn ska ta över och 
bestämma utan om att barn ska få vara med och påverka sin vardag i förskolan. 
Johannesen och Sandvik (2015) förklarar att barns rätt till delaktighet och inflytande 
inte handlar om att de ska få bestämma allt utan att alla som vistas i förskolan ingår i 
en gemenskap där alla behöver respektera och inkludera varandra i samtal.   
 

Vid vissa tillfällen har barn på storbarnsavdelningarna fått hjälpa till att 
dokumentera med avdelningens lärplatta för att personal ska kunna ta del av vad 
barn är intresserade av utifrån barns perspektiv. Barn på småbarnsavdelningarna får 
endast reagera till de färdiga dokumentationerna som personal på avdelningen har 
gjort, då barn anses vara för små för att kunna delta. Tallberg Broman & Holmberg 
(2007) menar att barn i förskolan ska ses som kompetenta och ansvarstagande, vilket 
gör att barn kan ges större utrymme till att forma sin vardag i förskolan. Detta är 
någonting som inte helt stämmer överens med det som har framkommit i resultatet. 
Detta stämmer inte överens med vårt resultat på grund av att samtliga förskollärare 
påpekar att de antingen är rädda om lärplattorna eller att barn endast får använda 
dem vid vissa tillfällen. Barn har på de åtta förskoleavdelningarna har inte full 
tillgång till lärplattorna utan som det ser ut i resultatet så är det personal som 
bestämmer när barnen får använda dessa och inte. Om barn ses som ansvarstagande 
och kompetenta så borde de få en större tillgång till att använda till exempel lärplatta 
för att dokumentera.  
 

6 Diskussion 

 

Detta avsnitt börjar med en resultatdiskussion där våra egna tankar och det viktiga 
ifrån resultatet diskuteras. Efter resultatdiskussionen presenteras en 
metoddiskussion där vi diskuterar den metod som vi har valt att använda i denna 
studie. Det formuleras även en slutsats med det som har kommit fram i studien. Till 



 21 

sist lyfter vi den här studiens relevans för förskolan och ger även förslag till framtida 
forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

6.1.1 Arbetsmetod  

 

Samtliga avdelningar som är med i studien arbetar med pedagogisk dokumentation 
på liknande sätt och det är bland annat genom att ha ett möte en gång i veckan. Att 
ha en av satt tid för att reflektera och diskutera är enligt oss positivt eftersom att det 
ger förskollärarna möjlighet att fokuserat på detta ämne och inte andra saker som 
behöver göras i verksamheten. Som tidigare har nämnts påpekar Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2016) att det som har dokumenterats blir pedagogiskt när 
arbetslaget arbetar med det insamlade materialet, genom att föra diskussioner och 
genom att analysera det som har dokumenterats. Det viktiga är enligt oss att få barn 
delaktiga i denna dokumentationsprocess eftersom att pedagogisk dokumentation 
handlar om att fånga in det barn uttrycker och deras intressen under deras tid i 
verksamheten. Detta gör respondenterna med hjälp av lärplatta då det är ett enkelt 
hjälpmedel som är lätt för personal att ta med när de ska filma eller fotografera barn. 
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det tydligt formulerat att 
verksamheten ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Läroplan för 
förskolan (2016) påpekar även att arbetslaget behöver få en inblick i vad barn har för 
erfarenheter, deras delaktighet och intressen. 
   

6.1.2 Information  

 

Resultatet visar att personal skulle behöva ta del av mer information om pedagogisk 
dokumentation för att få barn delaktiga på flera olika sätt. Då det i resultatet framgick 
att personal är osäkra och i flera fall tycker att det är svårt att framförallt få yngre 
barn delaktiga visar det att personal behöver utvecklas och få mer kompetens inom 
ämnet. Tallberg Broman och Holmberg (2007) lyfter att förskollärare har fått ökade 
krav på sig när det kommer till att använda sig av flera olika arbetssätt i förskolans 
verksamhet. Författarna menar även att kraven på förskollärares kompetens ökar när 
det kommer till att göra bedömningar och utvärderingar av det som sker i 
verksamheten. Tallberg Broman m.fl. (2007) förklarar att det inte bara handlar om 
att bedöma kunskaper utan om att personal även ska kunna tolka det barn uttrycker 
och de situationer som uppstår i förskoleverksamheten. Författarna påpekar att de 
bedömningar som förskollärare utför kan utvecklas till personliga tolkningar och 
bedömningar av barn, vårdnadshavare, verksamheten och de mål som finns uppsatta. 
Vi tolkar det som att de ökade kraven som finns på förskollärare som arbetar inom 
förskoleverksamheten idag även ökar kraven på förskollärares kompetens, vilket gör 
att förskollärare hela tiden behöver uppdateras med ny forskning och nya aktuella 
arbetssätt. Om förskollärare kontinuerligt skulle få ta del av information och nyare 
forskning kring pedagogisk dokumentation så underlättar det arbetslagets arbete 
med att få barn delaktiga i pedagogisk dokumentation. Personal behöver aktivt 
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diskutera och kommunicera i arbetslaget kring hur de ska arbeta med att få barn 
delaktiga i pedagogisk dokumentation, det räcker inte att personal endast tar del av 
föreläsningar. Det är när förskollärare utvecklar sin kompetens om pedagogisk 
dokumentation som de kan utveckla dokumentationsarbetet i verksamheten. Detta 
kan förskollärarna förverkliga med hjälp nyare forskning inom ämnet. Det leder till 
att förskollärare kan känna sig säkrare kring hur de kan få barn delaktiga i arbetet 
med pedagogisk dokumentation. Inom förskolan så är det förskolechefens ansvar att 
"personalen kontinuerligt får den kompetens som krävs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 2016, s.16). För att förskollärarna ska 
kunna utveckla sin kompetens så är det chefens uppgift att erbjuda sina anställda 
olika typer av kurser, föreläsningar eller hjälpmedel för att personal ska kunna 
utveckla den kompetens som krävs av dem i dagens förskola.  
   

6.1.3 Delaktighet  

 

Samtliga förskollärare använder sig utav konversation med barn eller tolkning av 
barns uttryck och kroppsspråk. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) påpekar 
att personal tar tillvara på det som barn säger, uttrycker, visar genom kroppsspråk 
och ansiktsuttryck, detta är en effektiv metod inom pedagogisk dokumentation. Vi 
anser att detta är en metod som förskollärare kan använda sig av för att få reda på 
barnens tankar och intressen men när det kommer till att tolka barns uttryck så anser 
vi att det handlar om att personal måste känna barn och deras personlighet bra för att 
tolkningarna inte ska bli fel. Svenning (2011) anser att konversationer med barn och 
barns tankar och åsikter är viktiga delar inom pedagogisk dokumentation för att 
utvecklingen av verksamheten ska föras framåt. Eftersom att de yngre på förskolorna 
inte har utvecklat sitt språk är den metod som respondenterna har berättat om enligt 
oss bra. Den metoden är att dokumentationen finns tillgänglig för barn att titta på 
och det ger möjlighet för förskollärare att tolka deras uttryck.  
  

6.1.4 Det som fungerar mindre bra  

 
Resultatet påvisar att de flesta av respondenterna sätter upp dokumentationerna på 
avdelningens väggar i barns höjd för att de ska kunna vara delaktiga och följa 
dokumentation och det skapar möjlighet att vara delaktiga i reflektion tillsammans 
med de vuxna. Elfström (2013) påpekar att den pedagogiska dokumentationen på 
flera förskolor används mer som teknik. Författaren förklarar att förskollärare ofta på 
grund av tidsbrist eller att de inte har haft möjlighet att sätta sig in i de tankar och 
idéer som ligger bakom barns beteende. Detta leder ofta till att dokumentationerna 
endast synliggör vad barn gjort och där barns alster pryder förskolans väggar eller 
sätts in i barns pärmar utan att användas som underlag för utmaning av barns 
lärprocesser eller vid planering och genomförande av verksamheten. 
   
Vår uppfattning är att personal tycker att pedagogisk dokumentation är ett svårtolkat 
begrepp då pedagogisk dokumentation kan utföras på flera olika sätt. Essen, 
Björklund och Olsborn Björby (2015) menar att begreppet pedagogisk 
dokumentation kan kännas överväldigande, då detta arbetssätt är relativt nytt inom 
förskolan. Det handlar enligt författarna om att personal behöver reflektera över vad 
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de vill dokumentera för att sedan reflektera över och samtala om det dokumenterade 
materialet tillsammans med barn.   
 

6.2 Slutsats 

 
Den slutsats som vi kan dra utifrån det som har framställts i den här studien är att 
barn i alla åldrar är kompetenta. Barn kan vara mer delaktiga än vad de är i de 
förskolor som har studerats, det gäller bara att personal hittar sätt för barn att delta. 
Eftersom att det i studien har framkommit att barn själva får använda lärplatta till en 
viss del vill vi påvisa med den här studien att barn är kompetenta och kan lära sig att 
använda lärplatta om de bara får möjligheten. Om barn själva får möjlighet att 
använda de metoder och artefakter som förskollärare använder skapar det större 
möjligheter till att få syn på barns funderingar och tankar.   
 

Det som har dokumenterats behöver finnas tillgängligt för barn i förskolan på grund 
av att barn ska kunna ta del av det och få möjlighet att uttrycka sina upplevelser och 
tankar om det som har dokumenterats. Det dokumenterade materialet bjuder in till 
diskussion och reflektion över situationer och aktiviteter i förskolans verksamhet. För 
att dokumentationen ska bli pedagogisk behöver barn också få vara med och 
reflektera och då underlättar det om barn har tillgång till det som har dokumenterats. 
Dokumentationen kan till exempel finnas tillgänglig genom att det sätts upp på 
väggarna i barnens höjd som flera av avdelningarna har gjort.  
   
Yngre barn som vistas i förskolan kan vara mer delaktiga än vad de får möjlighet till 
att vara. Det har framkommit att yngre barn inte får använda de metoder eller 
artefakter som förskollärarna använder och att förskollärarna tycker att det är svårt 
att arbeta med pedagogisk dokumentation med de barn som inte har utvecklat 
språket än.  
 
Slutsatsen blir att även de yngsta barn på förskolan är kompetenta även fast de inte 
har utvecklat ett verbalt språk. Dessa barn kan istället kommunicera genom att 
förmedla känslor med hjälp av ansiktsuttryck och genom att använda kroppsspråket. 
Det blir då viktigt att dokumentationen är tillgänglig så att barn kan titta på det som 
har dokumenterats och att förskollärare är närvarande så att de kan tolka det barn 
uttrycker.  
  
Det som vi har lagt märke till är att respondenterna på småbarnsavdelning och 
storbarnsavdelning arbetar med barns delaktighet inom pedagogisk dokumentation 
på snarlika sätt med vissa skillnader även om personal på samtliga avdelningar 
arbetar utifrån samma läroplan.   
  

6.3 Metoddiskussion 

 
Vid reflektion kring metodvalet i denna studie så har vi gemensamt kommit fram till 
att vi hade behövt mer tid för att utföra en mer grundlig och pålitlig undersökning. 
Om vi hade haft mer tid till förfogande så hade vi kunnat utföra fler intervjuer på 
flera olika förskolor, vilket hade lett till att studien hade fått ett bredare och mer 
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pålitligt resultat som ger en mer rättvis bild över hur arbetet ser ut på olika 
förskoleavdelningar runt om i Sverige. Vi hade i denna situation förmodligen fått mer 
varierade svar än vad vi fick ta del av i vår undersökning eftersom att flera 
förskollärare i vår studie arbetade på samma förskola.     
  

Vid reflektion kring intervjumetod så har vi kommit överens om att det hade varit bra 
att välja en annan typ av intervju för att utmana oss själva. Om vi hade känt oss mer 
säkra på momentet intervju hade vi kunnat använda en annan intervjumetod för att 
samla in information. Vi hade i denna situation kunnat frångå ett frågeschema med 
färdiga frågor, vilket hade lett till att vi hade varit mer närvarande och fokuserade på 
vad respondenterna delgav och ha möjlighet att ställa följdfrågor. Den intervjumetod 
som vi hade kunnat använda för att utmana oss själva är ostrukturerad intervju för 
att skapa dialog och diskussion under intervjun. Enligt Bryman (2011) så leder 
intervjumetoden strukturerad intervju till att mängden delgiven information 
begränsas eftersom att respondenten endast besvarar de färdiga frågorna som 
författarna har kommit överens om att ställa för att de ska kunna svara på 
forskningsfrågorna och det valda syftet. Eftersom att den här studien jämför 
storbarnsavdelning med småbarnsavdelning var strukturerad intervju den 
intervjumetod som passade bäst för den här undersökningen. Strukturerade 
intervjuer gör svaren jämförbara med varandra då respondenterna får svara på 
samma frågor.  
  
Den metod som vi hade kunnat komplettera intervjuerna med är observationer, då 
detta hade gett oss en tydligare och mer rättvis bild av hur verkligheten ser ut. 
Observationer hade gjort det möjligt för oss att få se och uppleva verkligheten. På 
grund av att strukturerad intervju valdes som metod får vi i denna studie endast 
förlita oss på och utgå ifrån respondenternas tankar och åsikter.  
 

De intervjuer som har genomförts i denna undersökning genomfördes enskilt men vi 
anser att det i vissa situationer kan vara bättre att genomföra intervjuerna 
gemensamt. Om de som intervjuar genomför intervjun gemensamt så kan de hjälpa 
och stötta varandra genom att turas om att ställa frågor plus att det är ett smart sätt 
att ge varandra respons på hur intervjun gick. Vi kan konstatera att två personer 
upptäcker mer än vad en person gör, vilket gör att de som intervjuar kan ha olika 
fokusområden under intervjun.  
 

De konsekvenser som kan uppstå med vår undersökning är att vi endast får ta del av 
en begränsad mängd information kring hur förskollärare arbetar för att få barn 
delaktiga i pedagogisk dokumentation. Plus att vi endast har intervjuat åtta 
förskollärare ifrån tre olika förskolor där samtliga respondenter har fått svara på 
förbestämda och begränsande frågor, vilket gör att denna undersökning skulle 
behöva kompletteras med ytterligare information för att bli mer trovärdig än vad den 
är.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning  

 

Efter arbetet med den här undersökningen upplever vi att det skulle vara intressant 
att ändra fokus från att studera förskollärares tankar och åsikter om barns 
delaktighet i pedagogisk dokumentation till att fokusera på hur det ser ut på 
avdelningen. Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra observationer i 
verksamheten för att synliggöra hur arbetet med barns delaktighet ser ut i 
verkligheten, om denna bild stämmer överens med den information som vi har fått 
ifrån intervjuerna med respondenterna. Tanken är att fokusera mer på hur hela 
arbetslaget arbetar med ämnet, inte bara förskollärare som det var i denna 
undersökning. Observationer skulle göra det möjligt att upptäcka hur personal 
praktiskt arbetar med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation.   
 

6.5 Studiens betydelse och relevans för yrket förskollärare  

  
Som det tidigare har nämnts har det här ämnet fått större utrymme i läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) och förskolans verksamhet och därför upplever vi att 
studien har en stor betydelse och relevans för yrket förskollärare. Det har 
framkommit att det finns förskollärare som tycker att de behöver mer information 
om ämnet och känner sig osäkra och då anser vi att dessa studier är viktiga för att 
hjälpa förskollärare att fundera över hur de kan utveckla sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation. Pedagogisk dokumentation hjälper till att utforma en verksamhet 
som är rolig och intressant för både barn och personal.  
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Bilaga 1  Frågeschema 

 
 
Ålder 

Antal år inom förskolan 

Stor/småbarnsavdelning: 
 
Hur ser du på pedagogisk dokumentation? Fördelar och nackdelar?  
 
På vilket sätt är barnen delaktiga i pedagogiska dokumentationerna på er av delning?  
 
Får barnen möjlighet att se/följa dokumentationerna? I så fall på vilket sätt? Om nej, 
varför inte?  
 
Hur används dem pedagogiska dokumentationen i er verksamhet? 
 
Hur har ni tagit del av information angående pedagogisk dokumentation och barns 
delaktighet under dokumentationsarbetet?  
 
Vilket metod/arbetsverktyg föredrar du vid pedagogisk dokumentation? Får barnen 
använda denna? Om nej, varför inte? 
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Bilaga 2 Missivbrev 
 
 
Hej☺ 

 
Vi är två studenter som studerar på förskollärarprogrammet vid från Mälardalens 
Högskola i Västerås. Vi studerar nu termin 7 och håller på att skriva vårt 
självständiga arbete. Vår studie kommer att handla om hur ni som personal ser på 
och arbetar med pedagogisk dokumentation i er verksamhet.  

Om du väljer att delta i denna studie kommer du att vara en av totalt åtta verksamma 
förskollärare. Om du väljer att delta kommer intervjun att ta cirka trettio minuter av 
din tid.   
 
Enligt forskningsetiken har du som deltagare i denna undersökning rätt till att själv 
välja om du vill delta eller inte fram till publicering. Vi kommer i våran studie inte att 
nämna namn på varken personal eller förskola/avdelning. Det är endast vi studenter, 
opponenter (ett annat studentpar), handledare och examinator som kommer att ta 
del av den delgivna informationen.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  
 
Vi som står för denna studie är Sara Kallemur och Natalie Kehänen och vi är 
tacksamma för just ditt svar. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss 
via mejl på: skr14003@student.mdh.se  
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