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Sammanfattning 

Pedagogisk dokumentation är ett högprioriterat ämne inom landets förskolor. Uppsala kommun 

har gett Vård & bildning i uppdrag att ta fram ett arbetsverktyg som är önskvärt att samtliga 

pedagoger inom kommunens förskolor använder sig av. Arbetsverktyget ska ge pedagogerna stöd 

i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare upplever att Projektmodellen är ett stöd 

i den pedagogiska dokumentationen utifrån infallsvinklarna: förskollärarnas syn på verksamheten, 

etiska ställningstaganden, ramfaktorer som påverkar samt Projektmodellen som arbetsverktyg. 

Infallsvinklarna återkopplar kontinuerligt till pedagogisk dokumentation och Projektmodellen.  

Metoden som vi använt oss av vid datainsamling är samtalsintervjuer med ett urval bestående av 

10 stycken förskollärare på fyra förskolor där samtliga har gått kommunens fortbildningskurs i 

pedagogisk dokumentation. Resultatet visar att Vård & bildnings arbete med att utbilda personalen 

i pedagogisk dokumentation i samband med implementeringen av en ny arbetsverktyg upplevdes 

som efterfrågat, dock hade det varit önskvärt om samtliga pedagoger på en förskola hade gått 

kursen samtidigt i den mån det var möjligt. Förskollärarna upplever att de haft svårt att påbörja 

arbetet med Projektmodellen då de behövt vänta på kollegor som ännu inte hade gått kursen. 

Resultatet visar även att om en implementering av ett arbetsverktyg ska fungera krävs det 

långsiktiga mål för att arbetsverktyget ska bli användbart av alla. Pedagogerna måste ges tid för att 

ta till sig arbetsverktyget och det nya arbetssättet för att kunna använda Projektmodellen i sin egen 

verksamhet. Ytterligare ett resultat som synliggjorts är att pedagogerna upplever stödfrågorna i 

Projektmodellens mallar som avancerade, speciellt mallarna innehållandes reflektion med barn. 
 
Nyckelord: Pedagogik, förskola, förskollärare, pedagogisk dokumentation, Projektmodellen 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsala 2 januari 2015 

Sanna Bjarnemo och Frida Sundberg 
  



3 
 

Förord 

Vi vill framföra ett extra tack till vår handledare Joacim Andersson för handledning som har varit 

till stor hjälp för oss. Därefter vill vi framföra tack till våra handledare från vår senare VFU-period 

för att vid återkommande tillfällen kunnat höra av oss till dem för vägledning och rådfrågning om 

vårt examensarbete. Vi vill även tacka Projektmodellens skapare för att vi fått ta del av material 

som vi kunnat arbeta utifrån samt för att de hjälpt oss med svar på våra frågor. Slutligen vill vi tacka 

samtliga respondenter för deltagande. 
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Inledning 

Under vår studietid har vi haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på flera av förskolorna i 

Uppsala kommun. I samband med VFU kom vi i kontakt med arbetsverktyget Projektmodellen. 

Projektmodellen är ett arbetsverktyg som ska vägleda och ge pedagogerna stöttning i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett ämne som är högprioriterat inom 

förskoleverksamheten i Uppsala kommun. Uppsala kommun har i sin tur gett Vård & bildning 

uppdraget att framställa ett gemensamt arbetsverktg som samtliga av kommunens förskolor kan 

använda sig av. Arbetsverktyget som framställdes blev Projektmodellen. Målet är att skapa en 

likvärdig förskola i hela kommunen. Samtliga av Uppsala kommuns förskolepersonal erbjuds 

fortbildning i pedagogisk dokumentation. Decentraliseringen som inträffade i början av 1990-talet 

samt implementeringen av läroplanen 1998 och revideringen 2010 har lett till att förskollärarrollen 

blivit professionaliserad. Pedagogisk dokumentation innebär även att pedagogen måste ta etiska 

ställningstaganden.  

   I vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur arbetet med Projektmodellen ser ut på 

förskolor runt om i Uppsala kommun. Vi vill på så sätt skapa oss en bredare kunskap och förståelse 

om hur Projektmodellen som arbetsverktyg är tänkt att användas utöver de erfarenheter vi fått från 

VFU. Examensarbetet kommer handla om pedagogisk dokumentation och hur förskollärare 

använder sig av Projektmodellen som arbetsverktyg. Båda av oss kommer efter avslutade studier 

bli verksamma på förskolor inom Uppsala kommun. Vi kommer själva få använda oss av 

Projektmodellen i vårt yrke, därför är examensarbetet relevant för vår egen del. 

Arbetsfördelning 

Arbetet har delats upp så Sanna har skrivit sammanfattning, inledning, bakgrund samt diskussion. 

Frida har skrivit metod samt konklusion, gemensamt har vi skrivit forskningsöversikt, syfte & 

frågeställningar. Analysen har vi delat upp utefter teman, där Frida ansvarar för följande teman: 

förskolläraens syns på verksamheten kopplat till pedaogogisk dokumentation och Projektmodellen 

och etiska ställningstaganden, Sanna ansvarar för följande teman: ramfaktorer som påverkar arbetet 

med Projektmodellen samt Projektmodellen som arbetsverktyg. Arbetet med intervju och 

transkribering har vi delat upp lika. Båda har även ansvarat för att komma i kontakt med 

respondenter.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I kommande kapitel kommer först studiens mest centrala begrepp förklaras. Kapitlet kommer även 

omfatta bakgrund om pedagogisk dokumentation, en presentation av Projektmodellen, etikens roll 

i förskolan samt hur förskolläraryrket har blivit professionaliserat tack vare implementeringen av 

läroplanen 1998 samt decentraliceringen som skedde i början på 1990-talet.  

Begreppsförklaring 

Projektmodellen är ett arbetsverktyg som är skapats för att ge pedagoger vägledning och stöttning 

när de arbetar med pedagogisk dokumentation. Med pedagogisk dokumentation menar vi 

dokumentation som synliggörs och reflekteras. Kort kan man säga att dokumentationen blir 

pedagogisk när den leder till reflektion och analys. För att få ihop helheten med pedagogisk 

dokumentation behövs det att man flätar ihop kunskapssyn, arbetssätt, miljöer, barnsyn och 

förhållningssätt (Skolverket, 2012). Dokumentationen syftar till att dokumentera det barnen gör 

för att öka medvetenheten om hur man kan förändra och stötta barnen med hjälp av den 

pedagogiska verksamheten.  Wehner-Godèe (2013) menar på att pedagogisk dokumentation leder 

till fördjupad självreflektion. Den pedagogiska dokumentationen som nu finns i svenska förskolor 

grundar sig i Reggio Emilia pedagogiken. Reggio Emilia pedagogiken arbetar efter ett 

förhållningssätt som i sin tur grundar sig i dialog och samspel mellan barn och pedagoger. 

Begreppet dokumentation är ett samlingsord som i studien står för insamlandet av material genom 

fotografering, videoinspelning och observationer som görs av barn och pedagoger i verksamheten. 

Med verksamhet menar vi hela förskolan. Pedagoger är ett samlat begrepp för samtlig personal 

som arbetar inom förskolans pedagogiska verksamhet, d.v.s. förskollärare, barnskötare eller 

resurspersonal.  

Pedagogisk dokumentation 

Högprioriterat arbetssätt 

Skolverket har framtagit ett stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk 

dokumentation” (2012) då pedagogisk dokumentation har blivit väldigt aktuellt inom landets 

förskolor. 2008 sammanställde Skolverket en kommunenkät: “Tio år efter förskolereformen: nationell 

utvärdering av förskolan”, som ligger till grund för stödmaterialet. Resultatet visade att pedagogisk 

dokumentation är något som 56 procent av landets kommuner satsar på (Skolverket, 2012, s. 5).  

I och med att pedagogisk dokumentation är  högprioriterat i över hälften av Sveriges kommuner 

krävs det att pedagoger på förskolor ges tid för att kunna möjliggöra arbetet med pedagogisk 

dokumentation. DNdebatt skrev om skolan inför valet 2014, en av aspekterna som lyfts är 

begreppet tid. Det fattas tid, lärarna har för lite tid att göra det som blivit ålagda dem, till exempel 

vad beträffar dokumentation av lärprocesser, både barnens enskila- och gruppens lärprocesser. 
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Kraven har utökats från skolverk och skolinspektion men mer tid har ej tilldelats lärarna och det 

har gjort att fokus på barnets lärprocess kommit i kläm och i vissa fall i andrahand. I Uppsala 

kommun har man som mål att arbeta mot en likvärdig förskola i samtliga av kommunens förskolor. 

Kommunen har satsat på utbildning inom pedagogisk dokumentation för anställda pedagoger och 

lagt ner energi på att ta fram ett arbetsverktyg för att underlätta den pedagogiska dokumentationen. 

Det vill säga: för att kunna spara tid i verksamheterna och att kunna följa lärprocesser men ändå 

fullgöra kraven från inspektioner.  

 

Meningen med pedagogisk dokumentation är att det ska underlätta för pedagoger att följa upp, 

utvärdera och utveckla sin verksamhet. I läroplanen står det att varje förskollärare ska “ansvara för 

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 

analyseras” (Lpfö, 98/10, s. 4). Vård & bildning som ansvarar för Uppsala kommuns förskolor har 

i sin tur valt att ta fram Projektmodellen med hjälp av pedagogiska utvecklare och en ateljerista. 

Projektmodellen innehåller 6 olika steg och reflektionsmallar som pedagogerna kan använda sig av 

kollektivt i arbetslagen, vid parreflektioner samt med barn. Det finns även utvärderingsmallar som 

pedagogerna kan använda sig av vid utvärdering inom avdelningen/blocket, förskolan samt inom 

enheten. I samband med implementeringen av Projektmodellen har samtlig personal succesivt fått 

gå fortbildning inom pedagogisk dokumentation och hur Projektmodellen är tänkt att användas, 

kursen är fortfarande aktuell och all personal är ännu inte färdig. Efter fortbilningen i pedagogisk 

dokumentation ska Projektmodellen användas som stöd för att omvandla kursen till praktik i 

verksamheten. Vård & bildnings mål är att skapa en likvärdig förskoleverksamhet inom hela 

Uppsala kommun.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare upplever att Projektmodellen är ett stöd i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi vill se i vilken utsträckning det uppfattas som en 

kollegial angelägenhet att ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med Projektmodellen och 

pedagogisk dokumentation. Vi vill även ta reda på vilken/vilka ramfaktorer som avgör att arbetet 

med pedagogiska dokumentationen möjliggörs. Studien är alltså inte en utvärdering av 

Projektmodellen. 

De dokumenterande barnen- förändring genom tiden 

Barn påverkas på flera sätt av vårt alltmer intensiva användande av sociala medier och ny teknologi. 

Barnen blir dokumenterade av sina vårdnadshavare och närstående redan i tidig ålder i dagens 

samhälle, främst i form av fotografering och videoinspelning som delas vidare genom olika 

kommunikationskanaler. När barnet sedan börjar spendera sin vardag på förskolan, kommer barnet 

upptäcka att det blir dokumenterat även där (Svenning, 2009).  

 

Förskolans verksamhet har genomgått stora förändringar, dels decentraliseringen som skedde i 

början av 1990- talet samt genom införandet av läroplanen 1998. Det innebar att förskolans 
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uppdrag ändrades och verksamhet genomgick stora förändringar. Pedagogernas roll förändrades 

och arbetet skulle nu grunda sig i styrdokumenten, det vill säga Läroplan för förskolan och 

skollagen. Dokumenterandet i förskolan har även det genomgått en rejäl utveckling och väldigt 

många förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation, som grundar sig i Reggio Emilia 

pedagogiken. Reggio Emilia pedagogiken har sedan början på 1980- talet haft inflytande på 

förskolorna i Sverige, då förskoleverksamheterna (d.v.s. svenska kommunala förskolor och Reggio 

Emilia) delar en gemensam grundsyn när det gäller demokratiska värden och respekten för barnet 

(Elfström, 2013, s. 112). Likaså när det gäller arbetssättet kring lärprocesser och projektarbete. Det 

blev uppmärksammat hur pedagogerna dokumenterade barnens lärprocesser och lyssnade på vad 

barnen sa, vilket blev utgångspunkten för ett kollegialt reflektions-, planerings-, och 

utvärderingsarbete (Dahlberg, Lundgren & Åsén, 1991). Det som skiljer pedagogisk 

dokumentation från enbart dokumentation är att pedagogisk dokumentation leder till analys och 

reflektion av det insamlade materialet. Vilket kan ske både mellan barn, barn och pedagoger, 

pedagoger emellan eller enskilt (Svenning, 2009, s. 28). Därför är det väsentligt att pedagoger som 

ska arbeta med barn på förskola har kompetens till att använda sig av pedagogisk dokumentation 

på ett sätt som innebär att barns utveckling, förskolans verksamhet, pedagogernas val och 

handlingar kan analyseras och utvärderas. Pedagogen ska även ha kunskap kring de etiska 

förhållningsregler som gäller utifrån läroplanen och förskolans förhållningssätt. Pedagoger och 

vårdnadshavare bör ha en dialog och framställa regler som man bör sträva efter, för att skydda 

barnens integritet. En del förskolor har regler om att fotografier tagna på förskolan ska stanna kvar 

inom förskolan (Svenning, 2009, s. 88). Pedagogens synsätt på vad pedagogisk dokumentation är 

och varför den används är avgörande för hur resultatet blir och hur ofta man använder sig av 

arbetsverktyget.  

Pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

Det läggs ned tid och pengar på att pedagoger ska få vidareutbildning om pedagogisk 

dokumentation samt på olika tekniska hjälpmedel, till exempel iPad (som är en elektronisk läsplatta 

från företaget Apple). Emilsson & Pramling, Samuelsson (2012) menar att man ska ställa sig frågan 

vad pedagogisk dokumentation är och vad det innebär (s. 2). Skolverket har framställt som tidigare 

nämnts ett stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” 

(2012). Syftet med Skolverkets stödmaterial är att det ska underlätta för pedagoger att förstå vad 

arbetet med pedagogisk dokumentation innebär. Meningen är också att det ska användas som ett 

arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation 

kan vägleda verksamheten i förskolan till att synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen 

kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov (Skolverket, 2012). 

Palmer (Skolverket, 2012) menar på att pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg inte bara går 

att plocka in i verksamheten hur som helst, eftersom dokumentationen inte innbär att enbart ta ett 

kort och sätta upp på väggen. För att få ihop helheten med pedagogisk dokumentation behöver 
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man fläta ihop kunskapssyn, arbetssätt, miljöer, barnsyn och förhållningssätt (Skolverket, 2012). 

Det är tydligt hur viktigt det är att pedagoger som arbetar inom förskolan ges möjlighet till 

fortbildning för att få rätt kompetens för att arbeta med pedagogisk dokumentation. Det är relevant 

att i arbetslaget uppmärksamma hur man arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten, 

både i teori och praktik. I Skolverkets stödmaterial (2012) för pedagogisk dokumentation framhållts 

det att om man ska arbeta med pedagogisk dokumentation är det viktigt att reflektera över varför 

man gjort valet att arbeta med pedagogisk dokumentation och se hur man utifrån det val som gjorts 

får ihop arbetet med läroplanens intentioner (2012, s. 4). I läroplanen står det att varje förskollärare 

ska ”ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras” (Lpfö, 98/10, s. 4). Det ska alltså ligga till grund till att se 

om förskolan arbetar på ett sätt som tillgodoser barnens möjlighet att utvecklas gentemot 

läroplanens strävansmål (Lpfö, 98/10). Bjervås (2011) menar på att läroplanens bestämmelser gör 

att gränsen till bedömning av förskolebarn är minimal eftersom förskollärarna ska granska och 

bedöma verksamheten. Leder det då i sin tur vidare till att pedagogerna bedömer barnen? Om man 

utgår från Bjervås avhandling (2011) kan det lätt bli så att förskollärarnas arbete uppfattas som 

motsägelsefullt, då man med pedagogisk dokumentation ska synliggöra varje barn och att det 

samtidigt görs en granskning och bedömning av individen (2011, s. 18). Det visar hur viktigt det är 

att pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation har rätt kompetens så barnen inte blir 

bedömda, men att det används för att lyfta fram lärprocesser och leda utvecklingen framåt. Att 

bedömma barnet är inte pedagogisk dokumentation, eftersom det inte är barnets prestationer som 

ska ligga till grund för dokumentationen (Skolverket, 2008). Skolverket tydliggör vad det är som 

förskolan ska arbeta efter: ”måluppfyllelse i förskolan har en annan innebörd än i skolan. Barnens 

utveckling och lärande ska följas men det är inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas 

utan verksamhetens kvalitet och resultat” (Skolverket, 2012, s. 63).  

 

Emilsson & Pramling, Samuelsson (2012) menar på att barnen blir påminda av hur de förväntas 

uppträda för att vara ’goda barn’ när de ser sig själva i dokumentationen, framförallt om 

dokumentationen visas för andra, så som vårdnadshavare eller andra på förskolan (Lindgren och 

Sparrman, 2003, s. 62). Barnens uppfattning om att bli dokumenterade kan leda till konflikt med 

Skolverkets (2012) syfte med pedagogisk dokumentation, vilket är att möjliggöra barnets 

lärprocesser och synliggöra barnets lärstrategier (s. 3). Synliggörandet av barn gör att barn som 

behöver extra stöd kan tack vare den pedagogiska dokumenationen få den hjälp som krävs, 

eftersom det upptäcks i ett tidigare skede. 

Beskrivning av Projektmodellen 

Vård & bildning, som är de som ansvarar för förskoleverksamheten i Uppsala kommun, har fått i 

uppdrag av kommunen att ta fram ett arbetsverktyg som pedagoger inom kommunens förskolor 

kan använda sig av i arbetet med pedagogisk dokumentation. Uppdraget lades därefter på tre av 
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kommunens pedagogiska utvecklare och en ateljerista, de skapade i sin tur Projektmodellen. Syftet 

med implementeringen av Projektmodellen var att pedagogerna skulle få ett arbetsverktyg att utgå 

ifrån efter att ha gått en fortbildning om pedagogisk dokumentation som kommunen anordnar. 

Projektmodellen är inget man måste använda sig av inom kommunens förskolor, men det är ändå 

något som är önskvärt av Vård & bildning att förskolorna använder, detta för att få en likvärdig 

förskola inom kommunen. Vård & bildning som ansvarar för förskolorna i kommunen har tagit 

fram strategiska utvecklingsområden som Projektmodellen grundas i, utvecklingsområdena är: 

lärmiljö, synvända och pedagogisk dokumentation. Denna studie begränsas till att fokusera på 

pedagogisk dokumentation. I Projektmodellen står det att arbetet med pedagogisk dokumentation 

ska: 

Fördjupa och öka pedagogernas medvetenhet om vilken barnsyn som styr förhållningssätt 
och arbetssätt. Att utgå från att barnet är medskapare av sin kunskap och företräda en 
barnsyn som innebär respekt för barnet som resursrikt och nyfiket samt en tilltro till barns 
förmåga och lust att lära. Att gå från att fokusera på barns brister till att ifrågasätta 
organisationsformer och arbetssätt (Projektmodellen 2012/2013). 

Vård & bildnings mål är: “En likvärdig förskola för alla barn med hög måluppfyllelse. En förskola 

med hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling” (Manualen, 2014). Citatet är taget ut 

”Manualen” som förklarar för pedagogerna hur arbetet med Projektmodellen förväntas gå till, det 

ges förklaringar av begrepp, arbetsgång och strukturer. Manualen hör ihop med den reviderade 

Projektmodellen som kommer släppas i början av 2015. Av denna anledning har inte 

respondenterna fått tagit del av manualen, den första versionen av Projektmodellen saknade helt 

någon form av manual eller egentlig förklaring. Kommunen har gjort en stor satsning på att utbilda 

samtliga pedagoger i kommunens förskolor, vilken fortfarande pågår. Projektmodellen togs fram 

som ett arbetsverktyg för att ge pedagogerna ett stöd att omsätta kursen till verklighet i 

verksamheten och syfte med Projektmodellen beskrivs enligt följande: 

Projektmodellen är konstruerad för att kunna användas av olika målgrupper och i olika 
sammanhang; för att komma igång med pedagogisk dokumentation, för att utveckla 
pedagogrollen, som underlag i likabehandlingsarbetet, för att följa och utmana barns 
lärprocesser, till föräldramöten och utvecklingssamtal och som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet (Manualen, 2014, s. 6). 

Projektmodellen är framtagen för att vara ett stöd för pedagoger för att kunna genomföra arbetet 

med pedagogisk dokumentation. Vi har valt att undersöka hur förskollärare runt om i Uppsala 

kommun arbetar i praktiken med Projektmodellen.  

Etiska ställningstaganden inom förskolan 

Inom förskolevärlden så tillhör det att uppmärksamma traditioner och högtider. Vid dessa tillfällen 

hör det oftast till att dokumentera barnen, både för förskolepersonalen och för vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarna är ofta inbjudna vid sådana traditioner och högtider och eftersom det finns barn 
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som inte bör bli publicerade på internet av olika skäl, har många förskolor valt att förbjuda eller 

begränsa vårdnadshavarnas fotografering i förskolans verksamhet. Sådana situationer gör 

vårdnadshavarna påminda om vilka olikheter det är nu mot när de själva var barn. Teknologins 

utveckling i samhället har gjort att bilder exponeras enkelt och snabbt, till skillnad mot när barnens 

vårdnadshavare var barn (ca 20-40 års sedan). Runt om hörs det diskussioner om vårdnadshavare 

som delar olika åsikter huruvida det är bra eller obegripligt att de inte ska få ta kort på sitt barns 

firande. ”Man vill ha kort som minnen på sitt barns luciatåg i förskolan” eller liknade kommentarer 

är inte alls ovanligt och vårdnadshavaren känner sig besviken över att inte kunna dokumentera 

situationer som sitt barn har varit med om. Medan en del vårdnadshavare kanske tycker det är bra 

av förskolan att ha regler om fotografering och att ”det viktigaste är att uppleva situationen i nuet 

än att ha det dokumenterat” och att ”vi vill inte att vårt barn hamnar på bild som andra tar och 

lägger ut på sociala medier”.  

 

Situationer likt denna uppstår då och då inom förskolevärlden och förskolan måste utvecklas med 

samhället. Barnen slussas tidigt in i den digitala världen och för många vårdnadshavare är det 

självklart att lägga ut bilder på sociala medier på deras lilla lucia, påskkärring eller vid avslutningar. 

Det man kanske inte tänker på är att barn med t.ex. skyddad identitet kan synas i bakgrunden vilket 

kan leda till fara för barnet. Vad har då denna debatt med pedagogisk dokumentation att göra? 

Pedagogerna inom förskolan ställs dagligen inför etiska ställningstaganden i sin verksamhet där 

pedagogen måste ta ställning till vilken handling som är etiskt rätt eller fel, (Green, 2007, s. 11). 

Värdegrunden ska präglas i hela verksamheten (Lpfö, 98/10, s. 4) därför är det relevant att de som 

arbetar inom förskoleverksamheten tar ställning kring olika situationer. Det är relevant för både 

vårdnadshavare, personal och barn att man vet vilka regler som gäller och det är viktigt att 

vårdnadshavare blir informerade om vad som gäller och varför. De etiska ställningstaganden som 

tas i verksamheten ska kopplas till styrdokumentens värdegrund (Green, 2007, s. 10). I läroplanen 

(98/10, s. 4) står det att de som arbetar inom förskolan ska arbeta för att varje individ som vistats 

inom förskolan ska visas hänsyn, respekt och rättvisa. Aktuellt just nu är debatten om fotografering 

på Luciafiranden runt om på landets förskolor, det har uppmärksammats regelbundet i Metro och 

nyhetssändningar i Tv4 under hela december. Samhället har utvecklats på så sätt att barn exponeras 

i tidig ålder och ofta i sociala medier, men då är det vårdnadshavarna som ansvarar för 

exponeringen av bilder på sitt barn eftersom det sker utanför förskolans verksamhet. Skillnaden är 

att vid till exempel Luciafirande, som sker inom förskolans verksamhet är det förskolan som måste 

besluta om vilka förhållningsregler som man ska handla efter för att ge alla barn och familjer 

trygghet, respekt och visad hänsyn. Med detta exempel vill vi påvisa hur viktigt det är att pedagoger 

som arbetar inom förskolan har kunskap om förskolans etiska förhållningssätt samt vad det står i 

styrdokumenten. Detsamma gäller i arbetet med pedagogisk dokumentation, när pedagoger under 

insamlandet av sin dokumentation fotograferar eller videofilmar barnen måste pedagogen genast 

ställa sig frågorna: känns materialet etiskt rätt att visa för andra? Vad för signaler avspeglar sig ur 
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materialet? Har jag barnets medgivande till att ta fotografi/videofilma? I våra intervjuer har vi varit 

nyfikna på hur de väljer att visa bilder på barn i dokumentation som finns på förskolan, framförallt 

vilka aktiva val förskollärarna gör när de väljer att lägga in bilder i avdelningens blogg (om sådan 

finns), veckobrev eller månadsbrev. 

Förskolläraryrkets professionalisering 

Projektmodellen och pedagogisk dokumentation grundar sig i läroplanens intentioner. Vårt arbete 

fokuserar mycket på läroplanens teorier och perspektiv på barn och lärande. Vid införandet av 

läroplanen blev det en möjlighet att framhålla förskollärarnas yrkesroll som mer professionaliserad 

än innan, så till vida att kunskapsbasen finns hos pedagogerna (Berntsson, 1999, s. 198). I 

Skolverkets “Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan” (2008) står det att pedagogisk 

dokumentation har blivit ett högaktuellt område som prioriteras i de flesta av landets kommuner. 

Förskollärarnas yrkesroll har ändrats med tiden sedan implementeringen av läroplanen och det är 

förskollärarnas ansvar att se till att pedagogisk dokumentation blir en del av verksamheten. 

Förskollärarna ska se till att dokumentationen och verksamheten planeras, genomförs, utvärderas 

och utvecklas (Lpfö, 98/10). Det är för oss relevant att se hur förskolläraryrkets professionalisering 

har utvecklats i och med läroplanens införande. Eftersom förskolan genomgått stora förändringar 

sedan decentraliseringen som skedde på 1990- talet, har även förskollärarollen förändrats. I 

Berntssons artikel (1999) förklaras det hur förskollärarrollen blivit professionaliniserad. Berntsson 

menar att:  

Om en yrkesgrupp ska betraktas som en profession krävs det att den har 
kunskapsmonopol, att dess kunskapsbas är vetenskapligt grundad, att andra har tillit tills 
dess kunskaper samt att kunskaperna är efterfrågade och anses värdefulla. Det är också 
viktigt att yrkesgruppen har yrkesmonopol. Förskollärarnas kamp för att få monopol på 
det pedagogiska ansvaret i förskolan är därmed av största vikt för att höja förskolläraryrkets 
professionella status (Berntsson, 1999, s. 198).   

Förskollärarnas yrkesroll har förändrats senaste 15-20 åren vilket gör att de flesta av 

vårdnadshavarna som har barn på förskolan idag inte har kunskap om vad som ingår i 

förskollärarens yrkesroll. Förskolechefen har som ansvar att informera om förskolans arbetssätt 

och mål (Lpfö, 98/10, s. 16), vårnadshavare får då även mer kunskap om vad förskollärarens arbete 

omfattar. Genom att förmedla kunskapen till hemmet är det ett steg mot att driva förskollärarnas 

kunskapsmonopol framåt i samhällsdebatterna. Enligt Berntsson (1999) erhåller förskolläraren 

arbetsuppgifter som kräver teoretiska kunskaper, till exempel ligger pedagogik, metodik och 

utvecklingspykologi till grunden för den teoretiska kunskapen. Förskolläraren ska ha kunskap om 

hur teoretisk kunskap används i praktiken (s. 201). Pedagoger inom förskolan ska kunna samarbeta 

med exempelvis vårdnadshavare, kollegor och barn.  I läroplanen framskrivs det även att 

förskoleverksamheten ska bedrivas av väl utbildad personal och i förskolan är det arbetslaget (både 
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förskollärare och barnskötare) som ska ansvara för den pedagogiska verksamheten, vilket kräver 

att pedagogerna kan arbeta kollegialt och med god sammarbetsförmåga (Berntsson, 1999, s. 202).  

Tidigare forskning om pedagogisk dokumentation 

Elfström (2013) har skrivit en avhandling om pedagogisk dokumentation, avhandlingens 

övergripande syfte har varit att genomföra en empirisk studie på en förskola som använder sig av 

pedagogisk dokumentation (Elfström, 2013, s. 136). Fokus var att se vad som framträder i 

dokumentationerna och hur det fortsatta pedagogiska arbetet vad det gäller organisation, innehåll 

och arbetssätt ser ut och hur de används. Elfström har även fokuserat på de konsekvenser som kan 

bli hos barnens lärande i och med ett kontinuerligt utvecklingsarbete i den vardagliga praktiken 

som är en del av att systematiskt kvalitetsarbete. Elfström (2013) använde sig av empiriskt insamlat 

material för att kunna besvara avhandlingens forskningsfrågor genom att: delta i avdelningens 

verksamhet, delta på arbetslagets planeringstillfällen som Elfström dokumenterade med 

ljudinspelning, med minnesanteckningar samt att hon fick tillgång till pedagogernas dokumentation 

från läsåret och hon fick även tillgång till barnens egna dokumentationer, t.ex. alster. Det insamlade 

materialet bestod alltså tillslut av egna dokumentationer av Elfström, pedagogernas 

dokumentationer samt barnens egna dokumentationer. Insamlandet pågick under en termin på 

avdelningen. Elfström har tidigare skrivit om individuella utvecklingsplaner och hur de svarade mot 

läroplanens uppdrag, i denna avhandling var Elfströms (2013) fokus att ta reda på hur pedagogisk 

dokumentation i relation till 2010 års revidering av läroplanen. I den reviderade läroplanen lades  

det till krav på utvärdering som grund för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete 

(Elfström, 2013, s. 260).  

 

Alnerviks avhandlning (2013) använder skolverkets definition av pedagogisk dokumentation som 

ett utvärderingsverktyg (Skolverket, 2012b). Avhandlingens (2013) syfte är att ge en bild av 

pedagogisk dokumentation som verktyg och vad det haft för inverkan på den pedagogiska 

verksamheten när den använts över ett längre tidsspann. Anledningen till att vi valt denna typ av 

avhandling är att den kopplar pedagogisk dokumentation till pågående verksamhet.  I avhandlingen 

behandlas olika svårigheter med pedagogisk dokumentation utifrån andra källor. Vad det betyder 

för ett arbetslag att komma till konsensus med den pedagogiska dokumentationen samt att man 

hela tiden måste ha de dokumenterande glasögonen på sig. Att den pedagogiska dokumentationen 

ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten för att fylla sitt syfte. Hon tar även upp den 

pedagogiska dokumentationens baksidor (Alnervik 2013, s. 53). 

Etik i förskolan 

Etiska värden som kan kopplas till pedagogisk dokumentation är demokrati, självbestämmande 

och integritet (Gren, 2007, s. 17). Ett etiskt värde är något som prioriteras högt, något som är 

avgörande för vår moral, hur vi vill förhålla oss till individer runt omkring oss och till hela det liv 
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vi lever (Gren, 2007, s. 18). Att tänka etiskt handlar om att strukturerat betänka sina handlingar, att 

väga för och emot (Gren, 2007, s. 25). Etisk medvetenhet i det stora hela innebär att man vet vad 

man själv har för värderingar samt en medvetenhet om hur dessa värderingar påverkar det egna 

handlandet (Gren, 2007, s. 26). En avgörande aspekt i arbetet med pedagogisk dokumentation är 

att förhålla sig etiskt korrekt. Etik i förskolan är något som ständigt är aktuellt. I Läroplan för 

förskolan står att man ska respektera varandra och att varje individ har rätt till sin integritet (Lpfö, 

98/10). Beslut som tas i förskolan som rör individen måste övervägas utifrån etiken. I Alneviks 

(2013) avhandling nämndes de dokumenterande glasögonen och att dessa ska vara närvarande, de 

etiska sitter ovanpå (s. 53). Det blir ingen pedagogisk dokumentation om man inte tar hänsyn till 

personerna som deltar i verksamheten. Hur ska reflektion kunna ske om individen inte känner sig 

trygg och respekterad (Esaiasson, 2007)? Etik blir alltså en stor del i pedagogers dagliga verksamhet. 

Den är ständigt närvarande och pedagogen måste alltid ta ställning till vilken handling som är rätt 

eller fel. För att koppla in etiken i sin verksamhet måste man ta hänsyn till vad som står i läroplanen 

(Lpfö, 98/10) där värdegrunden finns presenterad. Därifrån kan pedagogerna ta ställningstaganden 

som ska prägla verksamheten och därigenom  handlar pedagogerna etiskt (Green, 2007, s. 10). 

Flertalet anser att etikfrågan har blivit mer och mer aktuell i samhället i takt med att det blivit mer 

sekulariserat och pluralistiskt. Detta leder till att etiken i skolan blir mer framträdande. Man har 

inga givna regler utan måste rätta sig efter vad som presenteras i läroplanen och vara öppen för nya 

problematiker. Samhällets- och teknikens utveckling de senaste decenniern har lett till ökade 

möjligheter att sprida bilder och filmer, detta leder fram till ytterligare en etisk diskussion och 

många etiska dilemman för den verksamma pedagogen (Skolverket, 2012). Ett gemensamt etiskt 

förhållningssätt i arbetslag och på förskolan är viktigt för barns och vårdnadshavare trygghet 

(Skolverket, 2012). 

Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare upplever att Projektmodellen är ett stöd i 

den pedagogiska dokumentationen. Vi vill även fördjupa oss i vilka hinder och möjligheter 

förskollärarna anser att det finns att arbeta med inom pedagogisk dokumentation. Utifrån syftet 

har bakgrunden formats och där presenterades begrepp, arbetssättet pedagogisk dokumentation, 

en presentation av Projektmodellen, förskollärarsyrkets professionallisering samt om etiska 

ställningstganden. 

Elfström (2013) och Alnervik (2013) har båda två skrivit avhandlingar om pedagogisk 

dokumentation. Båda har granskat pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och hur 

pedagogisk dokumentation hjälper pedagogerna att kontinuerligt utvärdera sin egen pedagogroll 

och sin verksamhet. I nästkommande kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkter tas upp. 

Vi har valt att utgå från ett läroplansteoretiskt perspektiv då Projektmodellen grundar sig  i 

läroplanen.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteoretiskt perspektiv och sociokulturellt perspektiv är det teoretiska utgångspunkter som 

undersökningen utgår från. Nedan presenteras de teoretiska perspektiv kopplat till studiens 

undersökning.   

Läroplansteoretiskt perspektiv 

I följande kapitel kommer vi definiera vad ett läroplansteoretiskt perspektiv är. Enlig Wallberg Roth 

så kan man definiera begreppet så här: 

 Läroplansteori i vid mening handlar om vad som uppstår som innehåll och lärostoff i 
verksamheten och vad det är som avgör vilken av all världens kunskap och lärande som 
blir den giltiga (2001, s. 241) 

Studien kommer alltså utgå från ett läroplansteoretiskt perspektiv då det ger oss möjlighet att gå in 

på frågor vad det gäller läroplanens skrivelser om uppföljning och utvärdering. Uppföljning och 

utvärdering är ämnen som blivit centrala i diskussioner kring förskola och skola, målet är att genom 

användandet av uppföljning och utvärdering nå en likvärdig förskola i hela landet som även håller 

en jämn kvalitet (Elfström, 2013, s. 26). I den reviderade läroplanen skrevs det in avsnitt vad 

beträffar: uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö, 98/10), det innebar nya ansvarsområden 

för förskollärarna och förskolecheferna. I läroplanen för förskolan står det: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 
och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 
behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.[..] Syftet med 
utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, 
innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar 
för utveckling och lärande” (s. 14). 

Det är för oss intressant att se relationen mellan läroplanens uppdrag (Lpfö, 98/10) kopplat till 

dokumentation, uppföljning och utvärdering ser ut i verksamheterna. Användandet av olika 

utvärderingsmodeller påverkar vilken kunskap som blir möjlig att få ut av den (Elfström, 2013). 

Det gör att man måste granska Projektmodellen inom verksamheterna för att få en klarhet i vad 

man vill få ut av den som utvärderingsmodell samt hur man vill att Projektmodellen ska fungera 

som verktyg i verksamheten. I arbete med Projektmodellen har man hjälp av olika mallar för 

reflektion, utifrån dessa kan man sedan analysera sin verksamhet eftersom de innehåller 

reflektionsfrågor kopplade direkt till Läroplanen. Ett exempel: ”Vilka nya erfarenheter har barnen 

gjort kopplat till läroplanens mål och den egna förskolans valda fokus” (Projektmodellen,  2012-

2014, s. 10)?  

 

Projektmodellen behöver granskas och analyseras inom verksamheten för att man ska kunna se 

hur den påverkar densamma, Projektmodellen stödjer sig i läroplanen, därför är läroplansteoretiskt 
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perspektiv även något som blir synligt i arbetet med Projektmodellen. När man gör utvärderingar 

av verksamheter och utvärderingsmallar behövs dessa kopplas ihop med övergripande kunskaper 

om uppfostran och utbildning samt relationen till både samhällsförändringar och styrningsmönster 

(Dahlberg, Lundgren & Åsén, 1991). Det första som man bör göra innan man utvärderar är att se 

till: vilken kunskap är det som är önskvärd att få för verksamheten (Elfström, 2013)? Resultatet 

som blir av utvärderingen är det som formar så verksamhetens utvecklingsområden blir synliga 

(Lpfö, 98/10, s. 14). Elfström (2013) menar på att man måste för det första se till den kunskapssyn 

och barnsyn som finns i läroplanen blir densamma i utvärderingsinstrumentet. Det andra är att 

man bör se till hur utvärdering som styrinstrument lyfts fram i relation till läroplanen vad gäller mål 

och kvalitet. Men även: vilken kunskap efterfrågas genom utvärderingen (Elfström 2013, s. 26)? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare upplever att Projektmodellen är ett stöd i 

den pedagogiska dokumentationen. Vi vill även fördjupa oss i vilka hinder och möjligheter 

förskollärarna anser att det finns att arbeta med inom pedagogisk dokumentation. 

 

Frågeställningar: 

 På vilka sätt arbetar förskollärarna med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen?  

 Vilka etiska ställningstaganden ställs förskollärarna inför i arbetet med pedagogisk dokumentation 

och Projektmodellen? 

 Vilka ramfaktorer är det främst som inverkar på arbetet med pedagogisk dokumentation och 

Projektmodellen? 

 Vilka svårigheter och möjligheter finns det i arbetet med Projektmodellen som arbertsverktyg? 



19 
 

Metod 

Metod för datainsamling 

I denna studie har vi beslutat oss för att göra en kvalitativ studie och använda oss av 

samtalsintervjuer som metod vid insamling av den data som vi är i behov av. Det finns inom 

samtalsintervjuer två olika sorters undersökningar. Informantundersökningar, som har ett fokus åt 

det källkritiska hållet och den undersökningsmetod som vi valt, respondentundersökning 

(Esaiasson 2007 s. 280). Anledningen till detta är att vi vill se hur pedagoger använder sig av 

pedagogisk dokumentation och Projektmodellen i sitt vardagliga arbete samt vad de har för 

erfarenheter av detta. Eftersom fokus ligger på hur respondenternas vardag i arbetet upplevs av 

respondenten personligen, blir det en respondentintervju (Kvale, 1997).  

Urval 

För att få inblick i hur arbetet med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen används i 

verksamheter runt om i Uppsala kommun har vi valt att intervjua förskollärare. Motiveringen till 

att vi enbart valt förskollärare är att vi i vår studie vill att alla respondenter ska ha samma utbildning 

i grunden. Att vi valt att inrikta oss mot förskollärarna är för att det är de som är ansvariga för den 

pedagogiska verksamheten samt det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och borde således vara 

de som sitter på störst kunskap inom vårt valda forskningsfält.  

Vårt urval består av tio förskollärare på fyra olika förskolor i Uppsala kommun. Förskolorna som 

respondernterna är verksamma på har arbetat med Projektmodellen olika länge: förskola1 2 år, 

förskola2 1,5 år, förskola3 1 år och förskola4 en termin.   

 

Första urval bestod av fem personer, dessa har vi haft kontakt med tidigare, dessa fem hjälpte oss 

i sin tur att hitta resterande respondenter. Metoden benämns av Esaiasson (2007) som ett 

”snöbollsurval”, en respondent skickar intervjuaren vidare till nästa respondent (s. 286). Esaiasson 

(2007) påpekar att en sådan metod kan påverka resultatet, vilket vi haft medvetenhet om i 

genomförandet (s. 286). Enligt Esaiasson (2012) bör man välja främlingar då det kan vara svårt att 

uppträda med vetenskaplig distans och ställa allt för detaljerade frågor till personer man känner (s. 

259).  Lika så gäller det för respondenterna, de kan tycka att det är lättare att öppna sig för personer 

de vet att de inte kommer umgås med/träffa igen (Esaiasson, 2012, s. 259). Valet att intervjua flera 

förskollärare på samma förskola gjordes för att se om de har ett gemensamt synsätt på pedagogisk 

dokumentation och hur de arbetar med Projektmodellen samt få en spridning i resultatet.  
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Genomförande 

Inför uppstarten av detta arbete har två pilotintervju gjorts, de har även använts i studien som en 

del av vår empiri. De gjordes för att frågorna skulle testas och utvärderas samt för att vi skulle få 

reda på om de teman vi valt ut skulle fungera i de verkliga intervjuerna (Esaiasson, 2007) Utifrån 

det utfall vi fick formade vi sedan den aktuella intervjuguiden (bilaga1). Intervjuerna har ägt rum 

på respektive förskollärares avdelning, i personalrummet eller i ett enskilt tilldelat rum. Det har 

varit respondenterna som har gjort valet av placering. För oss var det viktigt att respondenten 

kände trygghet i situationen då det ger en friare känsla och större möjlighet att få ut mer av 

materialet. Intervjuerna skedde aldrig i par eller grupp. Fokus skulle ligga på individens erfarenheter 

av pedagogisk dokumentation och Projektmodellen och därför ville vi inte att förskolläraren skulle 

påverkas. Vid samtalsintervjuer likt de vi genomfört är det en utmaning för oss att försöka komma 

respondenterna nära för att uppfatta deras tankevärld kring pedagogisk dokumentation och 

Projektmodellen. Det går inte att avgöra om deras åsikter är ”sanna” eller ”falska” (Esaiasson, 2012, 

s. 259), vilket vi måste vara medvetna om. Vi måste vara noga med att inte ha egna fördomar som 

gör att vi visar respondenten vilket svar vi förväntar oss att få (Esaiasson, 2012, s. 259). Vi ville 

skapa ett samtalsklimat där vi kommer åt respondenternas uppfattningar om hur arbetet med 

Projektmodellen och pedagogisk dokumentation ser ut.  

 

De två första intervjuerna gjordes innan vårt första handledarsamtal, både vi och handledaren hade 

tankar om dessa frågor i efterhand. Frågorna kändes slutna och var inte så fokuserade vid det syfte 

och de problemformuleringar vi valt att fokusera på. Vi gick igenom den tillsammans efter att vi 

genomfört de två första intervjuerna, vi kommer därför ha med de två intervjuerna som 

pilotintervjuer. Intervjuerna var informativa men vi ställde inte riktigt de frågor vi önskat oss svar 

på, efteråt blev frågorna ställda så att respondenterna fick mer utrymme att ”tala fritt” och vi 

upplever att vi kom dem närmare. Esaiasson (2012) menar att det är en fördel att genomföra 

pilotintervjuer då frågor och formuleringar kan se bra ut på papper men i verkligheten kan de 

uppfattas som ologiska eller krångliga, vilket var precis det vi upplevde (s. 270). Ett exempel ur den 

omarbetade intervjuguiden: ”Hur ser en dag ut för dig på förskolan, kopplat till pedagogisk 

dokumentation?”. Öppna frågor ger respondenten utrymme för att ge ett fritt svar, vilket gör att vi 

kan ställa uppföljningsfrågor för att komma respondenterna närmare in på djupet. Dessa frågor 

behandlade konkreta situationer, t.ex. ”Om ett barn blir distraherat av att du dokumenterar, hur 

gör du då” (Esaiasson, 2012, s. 265)?  

Samtliga intervjuer spelades in med dubbelinspelning, d.v.s. det spelades in med två mobiltelefoner, 

inspelningarna laddades sedan över till dator innan transkribering. Vi har genomfört fem intervjuer 

var, där vi varit ansvariga för att leda respondentintervjun och transkriberat lika många.  

När vi kommer till val av plats att hålla intervjun på så har vi varit väldigt flexibla. En del intervjuer 

har hållits på avdelningen i pågående verksamhet och andra i avskilda, tilldelade rum. Detta är något 

som vi är medvetna om kan påverka utfallet av intervjuerna utifrån att det finns kollegor runtom 
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som hör vad man säger och därigenom ger man tillrättalagda svar medan man i ett slutet rum ger 

större frihet att säga sin mening. Speciellt eftersom respondenterna är medvetna om att det material 

som samlas in kommer att vara avidentifierat (Vetenskapsrådet, 2102). När vi redovisar det 

insamlande materialet kommer vi benämna respondenterna på följande sätt, exempelvis: F1IP1 

menas med Förskola 1, IntervjuPerson 1.  

Intervjuguidens uppbyggnad  

Den intervjuguide som använts är uppbyggd på följande sätt. Vi börjar med lite uppmjukande 

frågor vad beträffar verksamheten. Vi försöker vara tillmötesgående och öppna för att skapa ett 

bra samtalsklimat för den fortsatta intervjun. Vi vill att respondenten ska känna sig trygg att svara 

så sanningsenligt som möjligt och att förskolläraren ska veta att det som diskuteras och kommer 

upp under intervjun kommer att behandlas efter de regler som vi presenterat innan intervjun 

startade (Vetenskapsrådet, 2102). Det första temat behandlar alltså pedagogens roll och dennes 

egen verksamhet i barngrupp kopplat till pedagogisk dokumentation och Projektmodellen. 

Därefter följer frågor som behandlar valen som görs inom verksamheten när man arbetar med 

pedagogisk dokumentation och Projektmodellen. Vilka ramfaktorer måste man ta hänsyn till 

(Lindström, Pennlert, 2009, s. 43)? Vidare följer ett avsnitt som behandlar förskollärarens eget 

förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och Projektmodellen samt vad man ser för 

svårigheter respektive möjligheter med dessa två. Därefter behandlar vi vårt ämne utifrån det 

kollegiala arbetet. Ett exempel på en fråga där är: ”vad har ni för arbetssätt i arbetslaget vad beträffar 

pedagogisk dokumentation? Vi tänker först och främst på att koppla tillbaka till verksamheten som 

vi diskuterade i början av intervjun för att få en bredare bild av den vardagliga dito. Slutligen 

kommer vi till de etiska ställningstagandena vad beträffar pedagogisk dokumentation och 

Projektmodellen. Där försöker vi fånga ett tänk vad beträffar främst bilder och filmer och hur man 

kommunicerar med barnen om detta. 

Metod för bearbetning och analys 

När vi skulle börja bearbeta vår empiri valde vi att löpande transkribera de ljudfiler som vi spelat 

in. Ett tidskrävande arbete som vi delade lika mellan författarna. Därefter har vi lagt dem i ett 

dokument och använt ”findfunktionen” i word för att söka efter olika begrepp som kan vara 

relevanta för våra frågeställningar. Frågeställningarna har vi delat upp emellan oss så man kan 

fokusera på hela materialet och undvika att man skriver dubbelt.  

 

 

 

 

Vi valt att dela upp analysen i fyra teman som grundar sig i våra frågeställningar:  



22 
 

 pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

 etiska ställningstaganden 

 de främsta ramfaktorer som påverkar arbetet pedagogisk dokumentation och Projektmodellen 

 Projektmodellen som arbetsverktyg 

Validitet och reliabilitet  

Vi har fokuserat på respondentintervjuer och valt bort att göra större observationer av 

verksamheten därför skulle man kunna påvisa att vår studie har en svag validitet i avseende att 

bedöma hur pedagogisk dokumentation och Projektmodellen tar sig i uttryck i verksamheten. Dock 

är vårt syfte att avgöra de utvalda pedagogernas tankar om vad pedagogisk dokumentation kopplat 

till Projektmodellen tillför verksamheten. Det är alltså inte en studie av verksamheten kopplat till 

pedagogens upplevelse av verksamheten och därför höjs validiteten. Dock hade eventuellt 

kompletterande observationer av miljön på förskolan höjt validiteten ytterligare. 

Vi kan inte genom denna studie ge en bild av hur det förhåller sig i hela kommunen med arbetet 

med pedagogisk dokumentation kopplat till projektmodellen i verksamheterna. Dock kan vi ge en 

fingervisning genom vår analys av insamlade empiri, om vad en sådan studie eventuellt skulle kunna 

resultera i. Vi har utifrån den insamlade empirin och den litteratur vi valt ut kunnat komma fram 

till ett resultat som svarar upp mot vårt syfte och våra frågeställningar. Observationer av 

verksamheten hade dock varit positivt för utfallet såtillvida att vi då kunnat se om svaren 

respondenterna angett stämde överrens med den verksamhet vi observerat. 

Etiska överväganden 

Innan intervjun tog sin början har muntliga överenskommelser gällande avidentifiering av 

respondenterna nåtts. Detta för att deltagarna ska ha lättare för att besluta om sin medverkan men 

även för att undvika ett utpekande resultat. Respondenterna har vi kommit i kontakt med via besök 

och mail. Innan intervjuerna startade uppfylldes Vetenskapsrådets informationskrav  såtillvida att 

alla inblandade fick information om vad studien behandlade att empirin vi samlar in enbart kommer 

användas i vår studie och behandlas med respekt (2002). Personerna får när de vill välja att avsluta 

sitt deltagande utan att berätta anledning. Information till de medverkande har endast skett 

muntligen. Avidentifieringen i denna studie känns självklar då det är ovidkommande vem som säger 

vad eller var förskolläraren är verksam. På detta sätt uppfyller vi Vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav (2002). Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002)som behandlar information 

om enskilda personer har tagits i beaktande såtillvida att vi inte kommer publicera den 

transkriberingar vi skapat. Dock kan viss igenkänning i empirin ske om läsaren är bekant med 

respondentens verksamhet och förhållningssätt. 
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Metoddiskussion 

Det har varit lärorikt att utgå från respondentintervjuer och göra en kvalitativ studie. Vi fick en 

inblick i hur de tänkte i och omkring sin verksamhet vad beträffar Pedagogisk dokumentation och 

Projektmodellen vilket är huvudsyftet med arbetet. Syftet med det var att man skulle få en klarare 

bild av själva situationen, kroppsspråket hos respondenten och miljön som denne befann sig i. I 

åtta av tio intervjuer har båda författarna deltagit och båda har genomfört en vardera ensam.  

Valet av placeringen vid intervjun gjordes av respondenten. De miljöer vi suttit i är följande, I 

enskilt rum, i personalrummet, inne på avdelningen medan aktiviteter pågick runtomkring, varför 

det blev så var på grund av personalbrist. Problemet med att välja olika platser kan vara att de 

känner att de måste svara på ett visst sätt då någon kan avlyssna deras svar. Till exempel när vi var 

placerade i barngrupp så var respondentens kollega närvarande i samma rum tillsammans med 

barnen. Här kan det bli en fråga om tillrättaläggning i svaren som ges. När vi var placerade i 

personalrummet, som även var genomfartsled med matvagnar och dylikt. Konsekvensen blev att 

vi fick avbryta inspelningen för det var så högt ljud runtomkring att vi blev oroliga för att 

respondentens röst skulle falla bort. Några av respondenterna är sedan tidigare kända för 

författarna. Ett tydligt exempel där intervjun inte blev som vi tänkt med en av respondenterna som 

vi sen innan känner är, när förskolläraren skulle svara på en fråga och svaret blev  ”[..] det har du 

ju redan!” (F1IP2). Respondenten menar att den informationen har redan tilldelats oss genom att 

en av oss har haft verksamhetsförlagd utbildning på denna förskola och därigenom tagit del av den 

information som vi frågar efter. Problemet blir då att den informationen faller bort eftersom den 

inte är dokumenterad. 

   I en studie av hur ett arbetsverktyg uppfattas av användarna i en verksamhet kan det vara 

problematiskt att få pålitliga svar då respondenterna är medvetna om hur verktygen skall hanteras 

utifrån teorin och då ges möjligheten att tillrättalägga svaren på frågorna i intervjun utifrån hur det 

är undervisat att det ska fungera, inte hur det verkligen fungerar. Här hade vi kunnat bekräfta svaren 

i intervjuerna med miljöobservationer och observationer av pedagoger i verksamhet. 

Vi gjorde valet att inte göra observationer på grund av tidsbrist. Ytterligare kritik kan vändas mot 

att vi gjorde intervjuer före samtal med handledare och därigenom fick vi erfarenhet av vilka frågor 

som fungerade. Dock tog detta på vår dyrbara tid och det hade varit en fördel att skapa 

intervjuguiden i samråd med handledare från första början. 

 

En faktor som påverkade att insamlandet av data drog ut på tiden var för att  förskollärarna som 

skulle delta på ena förskolan drog sig ur i sista sekund och ville inte delta i vår undersökning. Vi 

fick därför ta kontakt med ytterligare en förskola för att hitta nya respondenter. 
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Resultat och analys 

Nedan kommer resultatet av vår empiri kopplat till litteratur och teoretisa utgångspunkter tas upp.  

Vi har lagt upp det på följande vis: först presenteras empirin och därefter görs en analys där empirin 

kopplas ihop med litteratur och tidigare forskning. Vi har valt att göra en tematisk uppdelning av 

analysen. Våra teman är följande:  

 pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

 etiska ställningstaganden  

 de främsta ramfaktorer som påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation  

 Projektmodellen som arbetsverktyg. 

Pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

Sammanfattningsvis utifrån empirin kan man säga att det är viktigt med reflektion, att det kollegiala 

samarbetet är grunden till den pedagogiska dokumentationen samt att utan barnens nyfikenhet 

skulle verksamheten stå stilla. Det finns olika strategier för att utveckla och föra arbetet med 

pedagogisk dokumentation framåt. Temat inleds med att genom citat belysa hur de använder 

verktyget Projektmodellen som stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Ja, vi utgår ifrån Projektmodellen och ja, hur ska jag förklara. [..] Och sen så.. eh, sitter det 
kvar i Projektmodellen och det utgår jag och min kollega ifrån när vi sitter på fredag och 
reflekterar. (F3IP1). 

Med detta citat vill vi lyfta att arbetet med Projektmodellen och pedagogisk dokumentation är en 

kollegial angelägenhet såtillvida att man reflekterar över det insamlade materialet tillsammans med 

en eller flera kollegor. Det är även viktigt att visa att man som pedagog genomför arbetet med 

Projektmodellen kollegialt för att sedan kunna använda det reflekterade materialet i 

reflektionsstunder tillsammans med enskilda barn eller i barngruppen. Det reflekterade materialet 

publiceras även för vårdnadshavare. 

Samtidigt så har det ju blivit så att vi i största möjliga mån försöker visa vad vi gjort under 
dagen så snabbt som möjligt mot föräldrar, då blir det ju mer en dokumentation inte en 
pedagogisk dokumentation. Men att den dokumentationen har vårdnadshavarna  litegrann 
vant sig vid och den tycker man ändå att den hjälper till att föra processen vidare hemma. 
T.ex. om jag nu tar XX-projektet tex så har många barn gått dit själva med sina familjer så 
att det blir att det fortsätter utanför förskolan (F1IP1).  

Ovan syns det att förskolläraren värdesätter vårdnadshavares delaktighet som en del i det egna 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Förskolläraren lyfter också att även den oreflekterade 

dokumentationen är avgörande för verksamhetens arbete med den pedagogiska dokumentationen. 

Förksolans hall  är en plats där många förskollärare sätter upp dokumentation, det möjliggör för 

vårdnadshavarna att reflektera ihop med barnen. Förskollärarens ambition blir att synliggöra 

dokumentation till vårdnadshavarna för att göra dem delaktiga i projektet. Kommentarer som 
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uppkommer i reflektionen kan i sin tur leda arbetet i projektet eller i verksamheten i stort framåt 

om även förskolläraren blir delaktig av deras reflektion. Dessa små korta samtal över 

dokumentation kan ske närsomhelst och mellan vilka som helst som vistas i förskolan. Projekten 

gågår under den så kallade “Pedagogisk veckan” som innebär att projektarbete sker tisdagar, 

onsdagar och torsdagar. 

Vi har speciella dagar, vi arbetar efter “pedagogiska veckan”, jag vet inte om ni känner till 
det? Men då är det tre dagar där det är fokus för all personal att vara i barngrupp. [..] Men 
den tiden har vi satt upp så vi har projektgrupper på förmiddagarna och att vi har satt upp 
en av dagarna till utflyktsdag där vi går till skogen. Och när vi går iväg så har vi et speciellt 
tänkt där vi utgår från projektet på vår utflykt (F2IP1). 

I detta citat framskrivs att “pedagogisk vecka” är ett vedertaget begrepp samt att man då prioriterar 

personalens närvaro i barngrupp framför reflektionstid.  

Vi har ju pedagogiska veckan tisdag, onsdag, torsdag och då har vi någon form av aktiviteter 
i våra projekt, fram till halv elva/kvart i elva och då brukar vi ha en samling för halva 
blocket då.[..] Det innebär, det är för att dela upp för att det ska bli liksom en  bra lärmiljö 
och då enkelt och organisera oss och så tillhör man varsin sida då (F2IP4).   

Ytterligare ett citat kopplat till den pedagogiska veckan visar att syftet med den är att man ska kunna 

dela in barnen på ett naturligt sätt i projektgrupper. Den pedagogiska veckan hjälper då 

pedagogerna att strukturera upp arbetet i verksamheten och därigenom skapa en struktur för den 

pedagogiska dokumentationen. Projektgrupperna i de olika verksamheterna använder sig av 

Projektmodellens mallar som stöd i arbetet under den pedagogiska veckan. Vad projekten kommer 

att handla om bestäms under den fas som i Projektmodellen benämns som inventeringsfasen. 

Nedan följer ett exempel på hur inventeringsfasten med Projektmodellen kan gå till:  

Ja, vi försöker ha det så, alltså det är ju tisdag onsdag torsdag  som verkligen är projektdagar 
som är helt vigda men får vi till det på de andra dagarna så har vi det då också. Vi har tolv 
barn i våran grupp, min och NNs.  Där vi liksom presenterar, först och främst så börjar 
man en ny termin och så presenterar vi olika utmaningar. Vatten ljus matematik alltså vi 
provar allt liksom och presenterar för barnen och tar upp deras tankar  och funderingar å 
så bygger vi vidare på det. Och på det sättet så, eftersom vi dokumenterar, filmar, 
fotograferar, så får vi ju underlag till slutligen kanske en inriktning på projektet. Vilket 
bygger på vad barnen visar mest intresse för och engagemang i och de tar ju ofta med sig 
det vi presenterar in i lekarna i fria leken. Det är väl där vi ser också. Vad är det som 
blommar upp. Vad är det vi kan bygga vidare på?  Vad är det för tankar och funderingar 
som kommer fram i deras fria lek liksom (F3IP2).  

Respondenten belyser att man som pedagog presentera olika alternativ för barnen vid uppstarten 

av ett projekt. Kollegialt måste vara medveten om att det som man presenterar för barnen kanske 

inte gör avtryck där och då utan syns senare i den fria leken alternativt när barnen gått hem från 

förskolan och pratar med vårdnadshavaen. Här kommer vi in på kommunikation med hemmet. 

Hur viktigt är det att vårdnadshavarna är medvetna om vad pedagogisk dokumentation är? 
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…att föra processen vidare hemma [..] om jag nu tar det aktuella projektet tillexempel så 
har många barn gått dit själva med sina familjer så att det blir att projektet fortsätter utanför 
förskolan ...(F1IP1).  

Att göra vårdnadshavarna medvetna om vad pedagogisk dokumentation är nämndes under flera 

intervjuer som en del av processen med pedagogisk dokumentation. 

 Ja men både och. För det är ju ändå det att vi ska dokumentera barnens lärande och deras 
lärprocesser så på nått sätt är det ju bra att föräldrarna får information och vetskap om hur 
vi tänker och hur vi får syn på barnens lärande och hur vi plockar upp det barnen blir 
intresserade av (F3IP1).   

Detta citat visar på att de fokuserar på att dokuementera processerna i verksamhetern och att de i 

sin tur upplevs som stärkande för statusen inom förskolläraryrket.  

Ja, det är jätteviktigt, annars blir det ju ingen delaktighet från föräldrarna om det inte vet 
vad det är vi gör och på vilket sätt de kan vara med och påverka (F4IP1).   

Vad som lyfts i citatet från F4IP1 är att reflektion är en viktig del i den pedagogiska 

dokumentationen i verksamheten och att det underlättar när reflektionen sker fortlöpande och hela 

tiden, inte bara vid planerade tillfällen. Det är barnens frågor och funderingar under 

reflektionsstunder och i projekttillfällen som leder arbetet framåt, därför blir återkoppling från 

vårdnadshavare viktig för verksamheten, detta för att pedagogerna ska kunna få en tydligare bild 

av nästa steg i processen. F2IP4 tyckte att det var viktigt att vårdnadshavarna var medvetna 

såtillvida att verksamheten ändrats sedan vårdnadshavarna själva gick på “dagis”.  

[..] det jag vill att dom ska veta är ju att dom ska veta vad vi bygger vår verksamhet på. Att 
det inte bara är en massa hittepå utan att det bygger ju liksom på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Att det är liksom, att det här är den viktiga starten.  Det är inte ”dagis” (F2IP4).  

Uppmärksamheten riktas i citatet ovan om att förskollärarna är måna om att kommunicera sitt 

arbete till vårdnadshavarna vad den pedagogiska verksamheten innebär. Det ger vårdnadshavarna 

en inblick i att det förskolan gör inte enbart handlar om omsorg om det lilla barnet utan att det 

handlar om lärprocesser och att ta tillvara på barnens intressen och därigenom skapa en meningsfull 

verksamhet. Utifrån empirin har vi plockat ut följande för att presentera dokumentation i lärmiljön: 

 

 

 

Det är på reflektionstiden man sätter sig och tittar och ser vad som hänt i projektet och så. 
Men sen, eftersom vi har det uppepå väggen, Projektväggen och där finns det tillfällen 
dagligen. Barnen är väldigt intresserade av väggen, de ser ju väggen med bilderna. Dels när 
de kommer på morgonen med deras föräldrar och dels när man är i hallen under av- och 
påklädning och när vi gör förberedelserna inför eftersom skötrummet finns i anknytning 
till hallen så då kan barnen stå och titta och man kan fråga barnen vad de ser, vad de gör 
på bilderna och så och då kan man se vad som fångar deras intressen” (F3IP1).   
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För studien blir detta citat viktigt såtillvida att det belyser att publicering av dokumentation synligt 

för barn och vårdnadshavarna ger flera tillfällen till reflektion och ytterligare möjlighet för 

pedagogerna att uppmärksamma barnens nyfikenhetsfrågor.  

Analys 

Pedagogisk dokumentation kan likställas med dokumentation som synliggörs och reflekteras. I 

verksamheten är det avgörande att den pedagogiska dokumentationen flätas samman med 

kunskapssyn, arbetssätt, miljöer, barnsyn och förhållningssätt (Skolverket 2012). Om man utgår 

från ett läroplansteoretiskt perspektiv blir uppföljning och utvärdering en central del i 

verksamheten, Projektmodellen är ett verktyg som gör att utvärdering och uppföljning sker 

kontinuerligt. Då hela kommunen arbetar utifrån samma arbetsverktyg blir det ett steg mot en 

likvärdig förskola där samtliga håller en jämn kvalitet (Elfström, 2013, s. 26). Vilket även framskrivs 

i läroplanen: “Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara 

likvärdig” (98/10, s. 5). Detta kan man även koppla till delen i resultatet ovan som behandlar 

förskollärarnas fortbildning i pedagogisk dokumentation. Palmer (2008) skriver att gemensam 

fortbildning inom pedagogisk dokumentation är viktig för att förskolan ska kunna ha ett 

gemensamt förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och för att denna således ska kunna 

flätas samman med övrig verksamhet. Detta ser vi i empirin. Att kollegorna har samma 

förhållningssätt till arbetssättet pedagogisk dokumentation och en gemensam syn på verksamheten, 

samtal och reflektioner med barnen samt kommunikation med föräldrar blir viktigt för att 

arbetssättet skall bli genomgående i verksamheten. Dock har förskollärarna blivit utbildade vid 

olika tillfällen så det har varit svårt att nå fram till ett gemensamt arbetssätt innan alla talar samma 

språk vad beträffar pedagogisk dokumentation och Projektmodell. Den kollegiala delaktigheten är 

viktig men även barnens delaktighet och inflytande bör tas på största allvar av de pedagoger som 

väljer att arbeta med pedagogisk dokumentation. Resultatet visar på olika exempel på hur 

pedagogerna gör barnen delaktiga vilket leder till att barnen delaktiga i verksamhetens innehåll. Om 

man ser till Projektmodellen är barns delaktighet en väsentlig del och betoning ligger på att vid 

reflektion med barn ska öppna frågor ställas (Säljö, 2000, s. 44). Dock kan man utifrån resultatet se 

att den reflektion som ska ske med barnen utifrån Projektmodellen inte har kommit igång i alla 

berörda verksamheter.  

 

Ytterligare en grupp som har inverkan på verksamheten i förskolan är vårdnadshavarna. Återigen 

kommer vi till vikten av att reflektera tillsammans för att föra arbetet vidare. Ett barn som berättar 

i hallen för vårdnadshavaren vad denne gjort under dagen kan ge pedagogerna nya infallsvinklar till 

vidareutveckling av ett projekt. När pedagogerna ser detta som en tillgång är mycket vunnet i den 

pedagogiska dokumentationen.  Att göra vårdnadshavare medvetna om vad som sker i förskolans 

verksamhet höjer även statusen för förskollärarna såtillvida att de får insyn i att det som görs kan 

motiveras med vetenskapliga belägg (Berntsson, 1999, s. 198).  
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Etiska ställningstaganden  

Inom pedagogisk dokumentation handlar det om att dokumentera och synliggöra vad som sker i 

verksamheten, likadant är det i Projektmodellen. Förskolan ska arbeta för att stärka barnen  och 

göra dem medvetna om sina lärprocesser och föra deras frågor vidare i verksamheten. Något som 

kräver både respekt och tanke från pedagogerna. Det är här de etiska ställningstaganden blir en 

viktig del. Därför har vi valt att ha det som vårt andra tema. Etiska ställningstaganden kopplat till 

pedagogisk dokumentation och Projektmodellen i förskoleverksamheten görs alltså dagligen och 

vår empiri visar på följande situationer där etiska ställningstaganden har gjorts:  

Alltså det här med fotografier tex, vi försöker ta foton bara på händer alltså på 
själva….alltså så det inte blir så upphakat på vem som gör det. Utan vi lägger in en bild tex 
på ett par händer som utför eller provar på, känner , klämmer. Det är kanske inte alltid ditt 
barn som sitter i din lärandepärm men vi försöker få alla representerade. Så att det inte bara 
ska vara ett barn som står i fokus så att man ser att det är den utan det blir ju 
gruppdokumentationer för alla som är med. Då kan man ju inte ha alla 10-12 stycken 
representerade varje gång (F3IP2). 

Respondentens svar i detta citat handlar om vad som dokumenteras och denna respondent menar 

att det är processen som står i fokus vid de flesta dokumentationer. Det är omöjligt att lyfta varje 

barn vid varje lärtillfälle men att lyfta gruppens lärprocess är möjligt genom fotografier, film eller 

observationsanteckningar. När man sedan presenterar materialet man samlat kommer en annan 

aspekt på etiken in: 

Jag tycker det är ett väldigt bra hjälpmedel och stöd men jag tycker att det är väldigt viktig 
etisk aspekt också att man hela tiden försöker höra med barnen, i alla fall om man visar det 
för de andra barnen, eller för andra föräldrar eller får jag visa den här filmen på dig eller får 
jag ta med den här bilden (F1IP1)? 

Pedagogerna gör etiska ställningstaganden vad beträffar bilder i den dagliga verksamhetena. Att det 

är själva görandet som man sedan reflekterar över tillsammans och därför är det det som sker som 

blir det viktigaste att dokumentera, alltså: inte vem som gör utan vad denne gör. 

 

 

Bloggen är ju inga ansikten och den är ju en beskrivande text om verksamheten bara, inga 
barn. Och då kan det va….är det någon dialog man skriver upp så är det ju ofta barnen. 
Barnet sa…inget utpekande av vem eller vad. Samma gäller med veckobrev och 
månadsbrev. Det finns liksom ingen anledning för föräldrarna att veta specifikt vilka barn 
och det är ju samma sak, ofta när vi går iväg någonstans för vi tycker liksom att barnen 
skall vara med på så många olika aktiviteter utanför förskolan (F2IP4). 

Här ovan kommer det fram att förskolan gjort ett tydligt etiskt ställningstagande i arbete med sin 

blogg och i kommunikation med vårdnadshavare. F2IP2 frågar barnen om de får visa upp bilder 

på barnen eller på det barnen gjort för andra. Förskolläraren har då frågat barnen om tillåtelse en 
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gång och därför frågar de inte barnen igen när det kommer till att lägga upp samma bilder på 

förskolans blogg. Etiska ställningstaganden tas främst när det gäller bilder på barnen som ska 

publiceras på ett eller annat sätt. Till exempel under en reflektionsstund i gruppen eller vid en 

veckoreflektion med kollegorna.  

Inte lika mycket på bloggen, för där visar vi aldrig bilder på barnens ansikten och oftast är 
de bilder man lägger upp på bloggen samma som man använt till annan dokumentation där 
barnen redan svarat på om det vill att vi visar bilden (F2IP2).  

I bloggen väljer man att dokumentera så att alla som medverkar blir anonyma och man har 
sällan eller aldrig ansikten med i bloggen utan respondenterna påpekade att det viktigaste 
var att visa processen, inte vem som gör vad (F2IP4). 

Ett annat område där barnen förväntas vara delaktiga är inom de aktiviteter som sker i förskolans 

verksamhet. Här visar ett citat att barnen har stort inflytande och att deltagande inte är självklart 

och att ett ställningstagande blir viktigt: 

Vi respekterar alltid “pass”, idag hade vi matematikuppdrag i skogen, ett barn ville inte, nej, 
men då är det pass liksom. Det är ju barnens rättighet också. Att välja att avstå. [..] Vi 
försöker hela tiden ta bakifrån, att det inte är fokus på ansiktet. Utan det är på det vi gör 
(F3IP2). 

Respondenten förklarar här att barnen när som helst har möjlighet att säga “pass”, om det är något 

barnet inte vill delta i, inte vill bli fotograferad, inte vill att dess alster ska visas för andra eller 

liknande situationer.  Förskolläraren berättar också om  arbetet med Projektmodellen och hur 

arbetsverktyget blir ett viktigt verktyg även för barnen: 

Det är ju konstant, barnen är ju med också. Vi skriver ju ut Projektmodellen vartefter och 
sätter in i barnens pärmar, lärandepärmar, så barnen tar ju fram dom och jämför med 
varandra och där kan de ju gå tillbaka till: vad har dom gjort innan? (F3IP2).  

Respondenten menar att den gemensamma reflektionen med kamrater i gruppen blir viktigt för att 

barnen ska få syn på sina egna lärprocesser. Lärporcessen i gruppen blir alltså synlig på ett sätt som 

möjliggör för reflektion tillsammans.  

 

Etiska ställningstaganden görs även vid högtider och traditioner inom förskolan och de etiska 

ställningstaganden som görs i samband med dessa ”Så just inför lucia… vi har inte tagit ställning 

för några sådana frågor har inte kommit upp från föräldrarna” (F1IP3). Det behöver inte vara 

universella ställningstaganden som gäller utan att man bestämmer utifrån den egna efterfrågan hos 

barn och vårdnadshavarna vid sådana här tillfällen. Pedagogerna gjorde ett medvetet val och var 

medvetna om vilka konsekvenser det kunde få. När vi är inne på ett gemensamt beslut så kommer 

vi in på nästa del som handlar om förskolans värdegrund och det viktiga med att diskutera fram 

den på hela förskolan. En av respondenterna beskriver arbetet så här: 

Vi tagit fram tre ord som vi tycker var extra viktiga och det är: trygghet, inflytande och 
glädje. Inflytande och delaktighet är ett fokusområde för hela området och det har vi pratat 
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jätte mycket om, det har varit ledstjärnan på APT och blockmöten och utvärderingar, men, 
men man kan aldrig bli klar (F2IP2).  

Svårigheter med att hela förskolan ska arbeta utifrån samma fokus är enligt F2IP1 att det ibland 

bara blir skrivna ord. Besluten om värdegrunden måste ut i verksamheten.  

Analys 

Vid bland annat högtider och traditioner inom förskolan och de etiska ställningstaganden som görs 

i samband med dessa ”Så just inför lucia… vi har inte tagit ställning för några sådana frågor har 

inte kommit upp från föräldrarna” (F1IP3).  

Etiska ställningstaganden görs ständigt i en verksamhet för människor blir i denna undersökning 

tydligt. Att värna barnens integritet, att respektera och att skapa trygghet i verksamheten är något 

som skrivs fram i läroplanen på ett tydligt sätt (Lpfö 98/10 s. 4). En etisk medvetenhet skrivs fram 

som viktig för förskolans arbete i både Läroplan för förskolan och litteratur. Barnen ska känna sig 

trygga, både i verksamheten i sig och med att pedagogerna dokumenterar och att dokumentationen 

kan bli synlig. I pedagogisk dokumention och Projektmodellen är reflektion tillsammans med 

barnen en viktig del, därför är trygghet viktig för att reflektion ska kunna ske, likt Esaiasson anser 

(2007). Man kommer inte ifrån att barnen fotograferas men man ska vara etiskt medveten vid 

publicering av bilderna så att inget barn tar skada. Som tidigare nämnts så ska barnets integritet 

värnas och därför är det viktigt att barnen känner delaktighet i vad som publiceras. Under 

intervjuerna kom det fram att ena förskolan har gemensamt kommit överrens om tre ledord, 

ledorden är valda utifrån enhetens fokusområde och ledorden ska prägla hela verksamheten dessa 

blir en kollegial angelägenhet. 

 

I den pedagogiska dokumentationen fokuserar man dagligen på det barnen gör. Därav är det inte 

avhängigt att man fotograferar barnens ansikten såtillvida att det inte är avgörande för att få en bild 

av den lärandeprocess som sker. Etiska värden som kan kopplas till pedagogisk dokumentation är 

demokrati, självbestämmande och integritet (Gren, 2007, s. 17).Dessa tre delar kommer i uttryck i 

den insamlade empirin i exemplet med beslut om fotografering vid lucia eller när barnen skall göra 

egna val beträffande deltagande i atkivitet. 

   I detta arbete har vi samlat information om hur pedagogisk dokumentation och Projektmodellen 

tar sig i uttryck i verksamheterna. Man visar hänsyn och följer den pedagogiska dokumentationens 

tanke att det är lärprocessen som ska synliggöras för barnen och pedagogerna.  

   Det är viktigt för förskolan att gemensamt ta ett ställningstagande i vad som är etiskt korrekt 

utifrån Läroplan för förskolan. Att få denna medvetenhet om etikens betydelse för verksamheten 

och skapa ett gemensamt förhållningssätt kan enligt respondenterna vara en svårighet om förskolan 

är stor. Alnervik (2013) skriver i sin avhandling om kritik mot just exponeringen av barn i lärmiljön 

och frågar sig om man vill skapa en ifrågasättande miljö för barnen där de dagligen förväntas lägga 

kommentarer och reflektera om sina kamrater. De blir också vana att bli dokumenterade och detta 
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kanske mynnar ut i att de blir okritiska till fenomenet (2013, s. 57). Respondenterna underströk att 

barnens integritet är det viktigaste och det ligger på pedagogens ansvar att vara lyhörd för vad 

barnet uttrycker. I läroplanen står det: värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska 

prägla verksamheten (98/10, s. 4). Respondenten menar att för deras del kan det vara för att 

förskolan är stor och att det då blir svårare att få ett gemensamt förhållningssätt (F2IP1). 

Reflektionstid 

Följande tema kommer fokusera på de främsta ramfaktorerna som påverkar arbetet med 

pedagogisk dokumentation och Projektmodellen. I samtalen med förskollärarna är det i huvudsak 

tre ramfaktorer som man fokuserar på, vilka är: reflektionstid, prioriteringar och utbildning. Vårt 

urval består enbart av förskollärare och F1IP1 menar att man inte alltid märker skillnad på 

pedagoger utifrån vilken utbildning de har. Utan menar att det mer ligger i den enskilde 

pedagogerns intresse att sätta sig in i vad pedagogisk dokumentation är. Respondenten (F2IP3) 

förklarade vad den största svårigheten med arbetssättet är blev svaret: “ja, jag är inte upplärd från 

början med att arbeta med pedagogisk dokumentation så det försöker jag lära mig mer av hela tiden 

och tänka på det“. Det är relevant att ha i åtanke då respondenterna gått lärarutbildningen vid olika 

tillfällen. Kommunens fortbildning kan därför ses som extra viktig då många av pedagogerna inom 

förskoleverksamheten inte fått kunskap om pedagogisk dokumentation under sin utbilning.   

 

I intervjuerna kommer det fram att alla respondernterna har liknande förutsättning vad beträffar 

planering och reflektion. Under planerings- och reflektionstiden går man igenom den pedagogiska 

dokumentationen och sina kortreflektioner som är en av mallarna från Projektmodellen. 

Förskolläraren reflekterar alltså enskilt över det man planerar att ta med till parreflektionen. I en 

barngrupp är det ofta mycket som sker samtidigt, kan det göra att det blir svårt att minnas allt som 

hänt till senare tillfälle. Kortreflektioner, som ska ske i direkt anslutning till aktiviteten kan då vara 

ett bra stöd (F3IP2). ”Om jag säger hur jag gör så försöker jag göra en liten kort beskrivning över 

vad som har hänt och en liten kortreflektion ”[..] dels om det är något ett barn har sagt eller gjort” 

(F3IP1). En kortreflektion är i enklare ordalag en reflektion som sker på kort tid i direkt anslutning 

till en aktivitet, det kan vara något ett barn sagt, gjort eller något som hänt. Korteflektionen blir 

viktig för den enskilda reflektionen, då det är i kortreflektionerna underlagen till den enskilda 

reflektionen uppkommer. Främst är det fotografering och videoinspelning som framkommer som 

dokumentationsmetoder hos respondenterna, men en kortreflektion är även det en dokumentation 

även vad aktiviteten omfattade.  

[..] du kan ju dokumentera med anteckningar eller göra en kortreflektion efter tillfället bara. 
Det är väl nackdelen med att man dokumenterar så mycket, vad man ska göra av med allt 
material man samlat på sig, bilder, filmer, anteckningar (F3IP1)? 
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Som respondenten belyser ovan kan det vara en fördel att variera dokumentationsmetoder för att 

hinna med att få till någon typ av dokumentation överhuvudtaget. Det kan vara mer väsentligt att 

göra en kortreflektion än att ta flera bilder som du sedan inte har tid att använda. Förskolläraren 

poängterar att det är lätt att samla på sig massor av material men att det inte finns någon möjlighet 

att använda all dokumentation vidare. Dokumentationen ska kunnas användas på reflektionstid då 

det är under reflektionstid man pratar om hur man ska gå vidare, man diskuterar vad man funnit i 

de dokumentationerna och observationerna man gjort. Kollektivt reflekterar pedagogerna i 

arbetslaget veckovis, man diskuterar sådant som rör hela gruppen och hur man planerar att gå 

vidare i projekten. Utöver reflektionstid och på APT så berättar respondenten F1IP1 om hur 

pedagogerna delger varandra vad man arbetar med just nu kopplat till det övergripande 

fokusområdet inom enheten och förskolan: 

Vi delger varandra så vi har ju den här tillexempel (pekar på anslagstavlan bakom sig), dels 
delger vi varandra på APT och dels delger vi varandra med anslagstavlan där vi kan få insyn 
så jag känner att vi lär varandra hela tiden så det handlar absolut inte om utbildningsgrad 
däremot att vi har ett kollektivt lärande precis som att barnen lär av varandra så har vi ett 
kollektiv vilket gör att vi är väldigt samspelta i hur vi jobbar (F1IP1). 

Jag brukar försöka att alltid ha med mig något slags underlag att utgå ifrån och jag anser att 
det är jag som driver det här mest på mitt block. Som har de här tankarna med mig hela 
tiden så jag brukar försöka att alltid ha med mig någon film och det är synd, för att 
egentligen ska ju alla.. alla ser ju saker så alla ska ju kunna dokumentera och ta med till 
reflektionstillfället så vi kan utbyta varandras tankar och idéer. Men det är i alla fall där som 
vi driver utifrån Projektmodellen (F2IP1). 

F2IP1 förklarar konsekvensen av att den andra förskolläraren på avdelningen är sjukskriven för 

tillfället, vilket innebär att ansvaret hamnar på förskolläraren vi talar med. Respondenten förklarar 

att allt ansvar som ligger i förskolläraruppdraget får personen nu ta enskilt när kollegan är borta. 

Detta leder till att arbetet med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen inte blir prioriterat 

eftersom det är mycket annat som tar upp reflektionstiden. Det kan till exempel vara mailkontakt 

med vårdnadshavare eller dylikt (F2IP1). 

 

Min enskilda går åt. Det är så här. Jag är nästintill ensam förskollärare på blocket, min 
kollega är sjukskriven [..] så jag gör allt som ligger i förskolläraruppdraget och det blir 
mycket mailkontakter med föräldrar och organisatoriska delar som jag fastnar i faktiskt. Så 
mycket av tiden försvinner till det och så mycket enskild reflektion blir det inte tyvärr 
(F2IP1).  

 Det är situationer likt denna som gör att arbetet inte leds vidare då det finns så mycket annat som 

ska göras, respondenten menar att arbetet inte heller kan läggas på någon annan på avdelningen 

eftersom barnskötarna enbart har en halvtimmes reflektionstid. Det blir alltså förskollärarens 

ansvar.  

Två andra respondenter förklarar vad som sker på reflektionstiden:  
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På reflektionstiden, ehh, ibland så använder jag mig av pedagogisk dokumentation. Men 
det är ju visst så att man kan använda sig av samma lika i Projektmodellen som den 
dokumentation man vill sätta upp i inne på blocket och använda den för barnen och 
föräldrarna. Eller att man gör i ordning för reflektion i barngruppen. Men oftast, det som 
jag gör på min reflektionstid som är en timme i veckan är att, hinna med, eller sammanställa 
eller förbereda för det man ska göra tillsammans nästa dag eller vecka. Eller skriva 
månadsbrev, eh.. gå igenom barnlistor och så. (F2IP2). 

Då arbetar vi med Projektmodellen! Vi diskuterar och tittar på materialet vi tagit fram under 
veckan och sen så försöker vi se, vad är det som händer? Vad är det barnen har lärt sig? 
(F2IP3). 

En annan aspekt som påverkar att arbetet med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen 

inte är en naturlig del av arbetet är att förskolan enbart använt sig av Projektmodellen under 1,5 

termin. Med de förutsättningarna som F2IP1 hade kan man dra motsatta paralleller till F1IP1 där 

respondenten förklarar att arbetet med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen är något 

som prioriterats på förskolan och de har kommit väldigt långt i det arbetet, F1IP1 menar att:  

Alltså pedagogisk dokumentation är inget som finns utöver något annat, den finns med 
hela tiden. Dokumentation kan man inte stoppa ur vårt sammanhang det finns med hela 
tiden, naturligt. Alltså dokumentationen blir ju pedagogisk när vi tar med den och analyserar 
utifrån den. Och att då är det ju det barnen gör, eller det barnen ser, det kan vara ett samtal 
vid matsituationen eller det kan vara om jag skriver ner den kommentaren, det kan ju jag 
göra ganska snabbt om jag har det tillgängligt så kan jag, alltså det är ingenting utöver, den 
kan man inte plocka ur sitt sammanhang. Så det är något som sker hela tiden (F1IP1). 

Det var vad F1IP1 svarade på hur de arbeter med pedagogisk dokumentation och förklarade att 

pedagogisk dokumentation finns med i verksamheten hela tiden. Så här svarade F2IP2 om hur 

respondenten själv såg på arbetet med pedagogisk dokumentation: 

Ja, jag skulle nog säga att vi jobbar mest utifrån Projektmallen, eller modellen menar jag, 
Projektmodellen. Men visst det påminner väldigt mycket om just det där om pedagogisk 
dokumentation. Eh, men jag skulle nog säga att man, eller jag är mer inriktad mot vår 
Projektmodell än mot pedagogisk dokumentation (F2IP2).  

Vad som är intressant i citatet ovan är att respondenten tydligt åtskiljer pedagogisk dokumentation 

och Projektmodellen och inte ser hur Projektmodellen är ett stöd i arbetet med pedgogisk 

dokumentation. F2IP1 förklarar vidare att de kommit en liten bit på väg, men har ännu inte kommit 

hela vägen fram med att använda pedagogisk dokumentation.  

För det första så tycker jag att vi har kommit en liten bit på väg, vi har inte kommit hela 
vägen fram med att använda pedagogisk dokumentation. Vi skulle behöva synliggöra mer 
för barnen i verksamheten vad vi gör, än vad vi gör nu. Men, men det vi gör det är ju 
otroligt mycket film och foton i aktiviteter, vi fångar upp både det som görs i projekten 
men även det som sker utanför projekttid. I barnens fria lek har vi använt oss mycket av 
film och foton. De kan vara så att jag ibland är ensam med barnen och att jag då rycker 
upp iPaden och dokumenterar (F2IP1).  

Samtidigt påpekar F2IP1 att de försöker att dokumentera dagligen med hjälp av iPads men att 

dokumentationen sen tar stopp där, det vill säga: dokumentationen leder inte alltid fram till barnen 
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eller till vidare analys och utvärdering. Den största orsaken till att dokumentationen inte följs upp 

enligt F2IP1 beror på personalbrist. Vi frågade F2IP1 om förskolläraren fick tid att ta tillvara på 

det som dokumenterats fick vi svaret: ”Jättedåligt med tid, den tiden med just det där att föra in 

bilder och filmer i Projektmodellen osv. det halkar hela tiden efter”. Vilket belyser hur viktigt det 

är att förskollärarna måste ges tid till att kunna ta tillvara på det som dokumenteras om det ska 

fullföljas hela vägen och bli pedagogisk dokumentation. Något som de flesta respondenter svarade 

var att tiden var det största hindret för att hinna med att arbeta med pedagogisk dokumentation. 

Så här uttryckte två av respondenterna:  

Tiden. Att hinna med. Men alltså, jag tror att ibland gör vi det för svårt. Jag tro att det ofta 
blir så, ”men det låter så krångligt, hur ska vi göra det där”? Det gäller att komma över den 
tröskeln och tänka att det här ska vi göra tillsammans med barnen, det gäller att komma dit 
(F3IP1). 

Alla vill ju att man skall svara tiden där men vi har faktiskt kommit till det att det ligger… 
(paus)... det blir automatiskt. Och man har ju sin reflektionstid, det är ändå 1,5 timme. Man 
behöver inte sitta i en och en halvtimme över den här pedagogiska dokumentationen. Det 
räcker med en halvtimme. När man är lite disciplinerad. Nu lägger vi fram det här också 
har vi dom här filmerna och så… Vad ser vi? Vad var från förra veckan? Hur går vi vidare? 
Det är gjort på en halvtimme. I ett arbetslag och en halvtimme i veckan då är inte mycket. 
Det behöver inte ta längre tid  (F1IP3). 

Som citatet ovan poängterar så har förskollärarna rätt till reflektionstid i så som enskild, kollegialt 

i projektgruppen/parreflektion samt förskollärarreflektion. Det råder delade meningar om det är 

tillräckligt för att behandla den dokumentation man samlat in samt göra de övriga uppgifter vars 

ansvar ligger på förskollärarrollen. Som citaten synliggör har förskollärarna förutsättningar för att 

hinna med att arbeta med Projektmodellen och pedagogisk dokumentation. Det handlar även som 

F1IP3 menar på att det inte behöver ta så lång tid och som F3IP1 säger, gör nog många det 

krångligare än vad det egentligen behöver vara.  

De flesta respondenter upplever att det är svårt att ange hur mycket tid som läggs ned på pedagogisk 

dokumentation, samtliga var även eniga om att dokumentationen sker i samband med den 

“pedagogiska veckan”. Dokumentationen som förskollärarna gjorde där var överhängande den 

dokumentation som de sedan tog med sig till deras reflektionstid, för att kunna föra 

dokumentationen vidare till analys och reflektion. Det är alltså på reflektionstiden 

dokumentationen främst blir pedagogisk. Insamlandet av dokumentationen sker mest under den 

“pedagogiska veckan”.  

Allra helst det så att alla har något att bidra med under reflektionstiden och sen kanske vi 
väljer ut något av materialet och fokuserar på. Men det där är också något som jag har varit 
gnällig om, för det är inte så ofta det sker att man är förberedd till veckoreflektionerna 
(F2IP2). 

Eh…den använder vi till att just gå igenom Projektmodellen då och då tittar vi antingen på 
bilder eller att vi pratar om situationer att vi pratar om barn som vi behöver lyfta i 
lärsituationerna vi försöker prata om vad vi har sett hos olika barn vad dom har fascinerats 
av (F2IP3). 
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I projektet där jobbar vi utifrån Projektmodellen, svarar på frågor och lägger in material 
och bilder. Sedan så har jag en timme där jag har enskild. Där jag förbereder inför det här 
tillfället. Plockar ut råmaterial tillexempel (F3IP2). 

För att dokumentationen ska bli pedagogisk måste det insamlade materialet analyseras, de 

poängterar även vikten av att det sker ett kollegiallt arbete med Projektmodellen för att arbetet med 

pedagogisk dokumentation ska bli användbart, men även lika viktigt att den enskilde pedagogen 

reflekterar över sina dokumentationer. Samtliga respondenter förklarar ovan att det är på 

reflektionstiden pedagogerna har tid att gå igenom, analysera och lyfta fram dokumentation. Det 

är där som pedagogerna synliggör lärprocesser hos barnen och hur de kan gå vidare utifrån det 

barnen är intreserade av just nu och det blir även ett tillfälle för att synliggöra barngruppen. 

 

På samtliga förskolor, berättade förskollärarna att iPads är ett arbetsverktyg som används i 

verksamheterna. De menade att med hjälp av iPad kunde pedagogerna enkelt och snabbt 

dokumentera vad barnen gör och säger.  

Men nu har jag fått lärt mig iPad och keynote så att det underlättar, alltså har man alla bilder 
i iPaden så bygger jag ihop en presentation och gör en skärmdump och sedan lägger jag in 
den i mallen och för in det i Projektmodellen, på så sätt kan jag få in mer material på kortare 
tid vilket gynnar barnen (F3IP2). 

Enligt förskollärarna sparade det väldigt mycket tid för dem eftersom det går att visa videofilmer, 

bilder och spela upp röstinspelningar direkt med iPad. Det är precis som F3IP2 belyser, att när 

man kommit in i ett arbetssätt måste man även hitta ett arbetsätt som gör att arbetet blir effektivt 

och tiden kan läggas på fler prioriterade uppgifter. I iPad:en kan pedagogerna lägga in 

dokumentation direkt i Projektmodellen, strukturera fram mallar som används vid 

utvecklingssamtal eller göra veckobrev snabbt och enkelt med hjälp av olika appar. Eftersom 

teknologin har utvecklas sedan vårdnadshavarna själva var små och nu har i stortsett alla förskolor 

kameror, iPads (alternativt annan läsplatta) eller liknande verktyg för att dokumentera det som sker 

i verksamheterna. F2IP2 tyckte det var väsentligt att vårdnadshavarna har kunskap om hur 

pedagogerna arbetar för att få en förståelse om varför pedagogerna går runt med iPads.  

Ja, men det är det väl..? Det känns väl alltid viktigt att göra de medvetna om vilken 
verksamhet vi har och hur vi tänker och hur vi jobbar. Och speciellt nu när de flesta av oss 
går runt med iPads, som är vårt främsta arbetsverktyg. Så känner i alla fall jag det och de 
jag pratat med och då vill man ju förklara vad man gör och hur  (F2IP2).  

Det respondenten lyfter fram är att om vårdnadshavarna blir informerade om hur pedagogerna 

arbetar lyfts vetskapen om verksamheten och förståelse för vad som sker i förskolan samt att det 

handlar om processer utifrån barnens intresseområden inte om färdiga produkter. 

Analys 

Som tidigare nämnts är det förskollärarnas ansvar att se till att verksamheten bedriver pedagogisk 

dokumentation (Lpfö, 98/10, s. 14-15). Utifrån empirin kan vi förstå att det är en förutsättning att 
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det finns förskollärare på varje avdelning/block för att arbetet med Projektmodellen ska fungera 

på förskolan. För att förskollärarna ska kunna leda och ansvara för att pedagogisk dokumentation 

finns med i verksamheten krävs det att förskollärarna ges reflektionstid. Hur mycket reflektionstid 

förskollärarna ska få bestäms av varje enhets förskolechef ihop med biträdande cheferna inom 

enheten. Samtliga respondenter har minst 3 timmar reflektionstid i veckan som omfattar enskild, 

parreflektion och förskollärarreflektion. Förskollärarna ska kunna reflektera och dra kopplingar 

mellan teoretisk kunskap och det som sker i praktiken (Berntsson, 1999) och det är framförallt på 

reflektionstid det sker, vilket går att utläsa från vår empiri. Teoretisk kunskap kan vara att se 

pedagogiska orsaker till varför ett utfall på ett projekttillfälle fick det utfall som det fick. På 

reflektionstid ska pedagogerna hinna med samtliga av de arbetsuppgifer som tillhör yrkesrrollen 

och det är under reflektionstid bland annat pedagogisk dokumentation ska hinnas med. Utifrån 

emiprin kan vi utläsa att pedagogernas egna prioriteringar om vad de gör på reflektionstiden är 

oerhört viktiga för att hinna med arbetet med pedagogisk dokumentation. För att få vägledning om 

vad de ska göra med pedagogisk dokumentation på reflektionstiden har de Projektmodellen som 

stöd. Pedagogerna som arbetar med Projektmodellen bör själva granska arbetsverktyget för att få 

reda på vilken kunskap utvärderingsmodellen är tänkt att ge (Elfström, 2013). Likaså det att 

pedagogerna prioriterar att komma in i det nya arbetssättet och kommer på egna metoder som gör 

arbetet tidseffektivt. Reflektionstiden ger dock förskollärarna goda förutsättningar för att kunna 

planera, utvärdera och utveckla verksamheten likt det som står i styrdokumenten (Lpfö, 98/10, s. 

14-15).  

Förskolläraren F2IP2 förklarade att dokumentation sker, men att det sedan tar stopp där. 

Dokumentationen leder alltså inte till vidare analys och reflektion, där kan man se tydliga 

kopplingar till det som Palmer (Skolverket, 2012) förtydligar. Det vill säga att pedagogisk 

dokumentation som arbetsverktyg inte bara går att plocka in i verksamheten hur som helst. För att 

få ihop helheten med pedagogisk dokumentation krävs det att man binder samman kunskapssyn, 

arbetssätt, miljöer, barnsyn och förhållningssätt (Skolverket, 2012). Enheten, förskolan och 

arbetslagen har enligt vår empiri gemensamt beslutat vilka områden pedagogerna ska fokusera på 

vilket sker vid varje terminuppstart/avslut. Det belyser hur arbetet blir en kollegaial angelägenhet 

och om man ska kunna samarbeta på kollegiala reflektionstider bör man ha en klarhet över vilken 

barnsyn och kunskapssyn man utgår från (Elfström, 2013). Respondenterna förklarade vid flertalet 

tillfällen om hur de kollegialt försöker bilda en samsyn på vad pedagogisk dokumentation som 

arbetssätt innebär. Det krävs att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del i 

verksamheterna och att pedagogerna kontinuerligt granskar och utvärderar sin egna verksamhet 

(Skolverket, 2012, s. 19) det är något som framkom i empirin att det var något som pedagogerna 

eftersträvade. Om pedagogerna ska kunna arbeta efter ett speciellt arbetsverktyg, i detta fall 

Projektmodellen, förutsätter det att pedagogerna sammarbetar, reflekterar och kommunicerar 

tillsammans, likt det som står i “Uppföljning, utvärdering och uppföljning i förskolan: pedagogisk 
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dokumentation“: det kräver även en professionell inställning och en vilja att granska sina egna 

handlingar och ställa sig i dialog med andra” (Skolverket, 2012, s. 19). 

Projektmodellen som arbetsverkyg 

I sista delen av resultat och analys kommer det tas upp hur Projektmodellen upplevs av 

respondenterna och hur förskollärarna gör Projektmodellen till sin egen. Det kommer även 

presenteras hur pedagogerna använder sig av Projektmodellens olika mallar och hur de upplever 

stödfrågorna som de kan använda sig av vid reflektion, så som enskilt, kollegialt och med barn. 

Resultatet av empirin visar att det är på reflektionstid som Projektmodellen främst används. Temat 

kommer även omfatta vilka svårigheter och möjligheter det finns med att använda sig av ett 

gemensam arbetsverktyg i en hel kommun. Slutligen kommer analyskapitlet fokusera på hur arbetet 

med Projektmodellen och hur det tillför en medvetenhet hos pedagogerna när de dokumenterar, 

dokumentationen tar de sedan med sig till reflektionstid där de ska synliggöra dokumentationen 

utan att göra tolkningar. 

 

Till att börja med lyfts respendenternas upplevelse av Projektmodellen. Det som respondenten 

(F3IP1) belyser nedan är att alla använder Projektmodellen olika och på “sitt” sätt och det som 

utvecklingsgrupperna vill är att alla ska använda sig av Projektmodellen men att förskollärarna själva 

får välja vilka mallar ur Projektmodellen de vill använda sig av.  Förskolläraren understryker dock 

att förskolans utvecklingsgrupp främst vill att pedagogerna ska använda sig av mallen för 

kortreflektion. 

Vi arbetar i par, så då är vi två och två. Varje par ansvarar för en projektgrupp. Man kan 
säga att på förskolan har vi sex stycken olika projekt på gång och sex olika sätt att använda 
sig av Projektmodellen. Alltså mallen har vi men.. [..] Sen kanske vi inte använder oss av 
samma mallar t.ex. det finns ju olika mallar i Projektmodellen att använda sig av. Men det 
vi, utvecklingsgruppen gick ut och sa att alla här ska använda Projektmodellen till 
kortreflektion som handlar om att du reflekterar över ditt egna sätt, hur du presenterade 
materialet, hur materialet använder och hur det gick överhuvudtaget (F3IP1).  

Förskolläraren (F3IP1) berättar att kortreflektionen ska vara ett stöd för pedagogen att utvecklas 

och ett hjälpmedel till att se varför en aktivitet fick det utfall som det fick. F3IP1 upplever  att 

Projektmodellens frågor fungerar som ett bra stöd och är enkla att använda. Det är lätt att använda 

sig av de frågorna och vi har sagt att vi ska försöka att använda oss av de, i alla fall en gång i veckan, 

efter en aktivitet ihop med barnen. Medan F2IP4 upplevde en del av Projektmodellens stödfrågor 

så här:  

Det finns många frågor och då börjar man gissa men det kan jag göra om jag ska titta framåt 
och jobba vidare amen det här känns som att det är de här förmågorna men det är lite svårt 
att sätta det på pränt och säga att det nämen det här vet jag verkligen, det kan man inte 
veta. Och då frågar den lite specifikt ibland liksom att det är så här ja eller nej det liksom är 
det här specifikt.å då blir det så svårt att svara på frågan tycker jag. Så jag hoppas att de 
utvecklar den lite mer och funderar igenom hur man använt den (F2IP4).  
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F2IP4 har även reagerat mot Projektmodellens frågor som gäller reflektion med barnen. 

Respondenten anser att de stödfrågor som presenteras ibland kan vara bedömande. Eftersom 

respondenten reagerar på några av stödfrågorna som finns med i Projekmodellens reflektionsmallar 

visar det att det finns en medvetenhet hos pedagogerna att pedagogisk dokumentation inte handlar 

om bedömning utan om synliggöranden. Enligt förskolläraren upplevs stödfrågorna som svåra att 

använda sig av vilket försvårar för pedagogerna att leda arbetet framåt och att fortsätta använda sig 

av Projektmodellen. En annan svårighet är att pedagogerna gått kommunens fortbildning vid olika 

tillfällen samt att pedagogerna gått olika utbildningar och som tidigare nämnts har lärarutbildningen 

förändrats genom åren. Nedan belyses en av svårigheterna till att få ett gemensamt arbetssätt inom 

kommunen. Pedagogerna har gått fortbildningen vid olika tillfällen, alltså alla pedagoger på en 

förskola gick inte samtidigt utan succesivt efter varandra.  

Det som varit olyckligt där är ju att den varit så långdragen för vissa. Tanken var ju att man 
skulle gå ganska tätt ihop inom förskolan så att det skulle bli en skjuts så att man inte satt 
där själv och väntade på att de andra skulle bli klara (F2IP4). 

Deltagarna som går först får vänta på övriga kollegor tills de också gått kursen för att samtliga ska 

få ett gemensamt medvetet tankesätt och förståelse för hur Projektmodellen är tänkt att användas. 

I början av temat synliggjordes det hur man på en och samma förskola kan använda sig av 

Projektmodellen på många olika sätt, mallarna är till för att ge stöttning och vägledning. F1IP1 

berättade att de använder Projektmodellen som ett systematiskt hjul och som systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

 

 

Sedan har vi Projektmodellen som är ett stort systematiskt hjul, systematiskt kvalitetsarbete, 
sedan har vi ju processer som sker varje dag och varje vecka, dels har vi det här som sker 
varje dag, då har vi kortreflektion till exempel, då man fyller i då man funderar; vad kunde 
jag har gjort annorlunda? Vad kunde kan jag göra på annat sätt, vilka frågor verkar barnen 
vara mest nyfikna på, kunde jag ha erbjudit ett annat material, kunde jag ha gått in en annan 
väg? Då man ser, reflekterar över stunden som var så att säga. Sen har vi dom här veckovisa 
reflektionerna då vi går igenom; Vad hände?  Vad hände och då bara  försöker vi att skriva 
ner utan att tolka, det här och det här och det här, vad vi såg och vad barnen kanske sa eller 
vad bilder visade, det här och det här hände och sedan utifrån det så tänker man; Vad verkar 
barnen vara mest nyfikna på i det här (F1IP1? 

Respondenten (F1IP1) berättar att under veckoreflektionen försöker de se vad som hänt, 

betoningen ligger på att skriva ned vad som skett utan att tolka. Genom att inte tolka det som sker 

kan synliggörandet av det som faktiskt sker på dokumentationen lyftas och därifrån kan arbetet 

ledas vidare.  Enligt respondenterna var det främst på reflektionstid Projektmodellen användes [..] 

och en timme med min kollega och då reflekterar vi över projektet och med Projektmodellen 

(F3IP1).  



39 
 

Jag har en timme per vecka tillsammans med min partner  i projektet där  jobbar vi utifrån 
Projektmodellen, svarar på frågor och lägger in material och bilder (F3IP2).  

Alla ser ju saker så alla ska ju kunna dokumentera och ta med det till reflektionstillfället så 
vi kan utbyta varandras tankar och idéer. Men det är i alla fall där som vi driver utifrån 
Projektmodellen (F2IP1)  

Reflektionstiderna medför att pedagogerna får en medvetenhet i vad som dokumenteras och hur 

dokumentationen kan användas, så som pedagogisk dokumentation, i Projektmodellen, ihop med 

barnen samt under parreflektioner. F2IP3 förklarade att under den enskilda reflektionstiden 

försökte förskolläraren använda sig av det insamlade materialet och förklarade att när 

dokumentationen gjorts har det varit i ett speciellt syfte. ”[..]När jag spelar in tänker jag ”det här 

kan vi använda på parreflektionen” (F2IP3). Respondenten försöker att göra medvetna val om vad 

som dokumenteras och hur dokumentationen kan användas under parreflektionerna. 

Förskolläraren är angelägen om att skapa material som kan användas för vidare analys och 

reflektion ihop med andra kollegor. Respondenten menade att man tack vare Projektmodellen får 

ned allting som görs i verksamheten på papper som man sedan bara kan gå tillbaka till, som 

respondenten sa:  

Annars har man det bara i huvudet och det är svårare att relatera till det än om man har det 
nedskrivet. Med hjälp av de olika stödmallarna får pedagogerna stöttning för att kunna föra 
arbetet framåt, ut till barnen, föräldrarna och till kollegor. Då kan man gå tillbaka och se så 
här tänkte vi i början av terminen och nu tänker vi såhär (F2IP3).   

Projektmodellens mallar har till syfte att underlätta för arbetslagen när det kommer till den 

pedagogiska dokumentationen och dokumentation av barnens/gruppens lärprocesser, 

som F3IP1 poängterade ”[..]vi ska dokumentera barnens lärande och deras lärprocesser”.  

Analys 

Få med pedagogroll i analys, samt medvetna val om dokumentation- vad som görs och hur den 

används. Det som framkom i empirin var hur Projektmodellen upplevs av respondenterna och hur 

förskollärarna gör Projektmodellen till sin egen. Det belystes även hur pedagogerna använder sig 

av Projektmodellens olika mallar och hur de upplever stödfrågorna som de kan använda sig av vid 

reflektion, så som enskilt, kollegialt och med barn. 

Alnervik (2013) riktar i sin avhandling kritik mot pedagogisk dokumentation som verktyg. Främst 

lyfts Lenz Taguchi som ifrågasätter verktyget såtillvida att hon menar att det skulle vara uteslutande 

för barnen (Alnevik, 2013). Pedagogisk dokumentation ska användas som ett verktyg för 

pedagogerna att utvärdera sin verksamhet (s. 57). Om man kopplar detta till Projektmodellen, som 

bygger på barns reflektioner över verksamhet likaväl som den bygger på reflektion hos pedagogerna 

går det emot det Alnevik (2013) kritiserar . Projektmodellen har blivit ett hjälpmedel för 

pedagogerna att förstå hur de ska arbeta med pedagogisk dokumentation. Projektmodellens mallar 
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och riktlinjer leder pedagogernas arbete framåt i projekten och verksamheten. Vid användande av 

Projektmodellen leds dokumentationen vidare till barnen, där blir dokumentationen pedagogisk 

genom reflektion. Lärmiljön kan vara ett av sätten att synliggöra dokumentationen, det ger 

möjlighet till kommunikation med vårdnadshavarna och barnen kan spontant återkoppla. 

Lärmiljön är liksom pedagogisk dokumentation ett av de tre strategiska utvecklingsområden som 

Vård & bildning tagit fram. De främsta möjligheterna som respondenterna synliggjorde med att 

arbeta med en Projektmodell förklarade förskolläraren F2IP3 som ett bevis på att barnen lär sig 

och att utvecklingen går framåt, både för det enskilda barnet och för hela gruppen. Enligt Elfström 

(2013) gör arbetet med pedagogisk dokumentation att man kontinuerligt utvärderar och synliggör 

sitt arbete i vargdagen genom dokumentation, vilket tydliggör barnens lärprocesser.  

 

Samtliga respondenter har gått Vård & bildnings fortbildningskurs i pedagogisk dokumentation för 

att få lärdom i hur arbetet med Projektmodellen ska användas i verksamheten. Enligt Bjervås (2011) 

är det viktigt att den personal som arbetar med pedagogisk dokumentation har rätt kompetens. 

Bjervås (2011) kopplar detta till debatten om pedagogisk dokumentation associerat med 

bedömning (s. 18). Det är viktigt att  poängtera att förskolan ska handskas med strävansmål 

(Skolverket, 2012, s. 65). Syftet med pedagogisk dokumentation är att det ska vara ett verktyg för 

att synliggöra lärprocesser samt lärstrategier mot strävansmålen. Respondenterna har gått kursen 

vid olika tillfällen vilket har påverkat utfallet av hur Projektmodellen används. En slutsats som kan 

dras är att utfallet kan ha sett annorlunda ut om samtliga pedagoger på en förskola gått kursen 

samtidigt. Pedagoger hade då inte behövt vänta på att kollegor ska genomföra utbildningen. En 

svårighet med att implementera ett nytt gemensam arbetsverktyg för en hel kommun är att det är 

svårt att utbilda all personal under en kort tid. Projektmodellen är något man bör arbeta kollegialt 

för att få ihop alla bitar, då enheten och förskolan sätter upp fokusområden som arbetet med 

Projektmodellen ska grunda sig i. Pedagogerna får genom fortbildningen en introduktion i hur 

Projektmodellen ska användas för att pedagogerna ska förstå hur alla bitar hör ihop, därefter bör 

en tolkning av arbetsverktyget göras för att sedan kunna göra den till sin egen. Det är inte 

nödvändigt att pedagogerna använder alla frågor och mallar som finns med i Projektmodellen, 

pedagogerna får själva se vilka som är lämpliga för dem att använda sig av. Stödfrågorna som finns 

med i mallarna är tänkta som stöd för pedagogerna, de kan alltså forma egna frågor utifrån de som 

finns i mallen. I “Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation” står det:  

Vid analysen av olika arbetsverktyg måste man uppmärksamma att varje utvärderingsmetod 
för med sig ett särskilt arbetssätt, ett sätt att tala och göra, ett sätt att arrangera 
verksamheten på och en egen dokumentationspraktik. Därför är det angeläget att kritiskt 
granska och fråga sig vad det verktyg som används egentligen ger svar på. (2012, s. 19).  

Vilket speglas i empirin där det förklarades att pedagogerna tar till sig Projektmodellen och 

arbetssättet för att sedan göra den till sin egen. För att utvecklas bör pedagogerna kontinuerligt 
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granska och utvärdera sitt arbetsverktyg och hur det fungerar i sin verksamhet. I Projektmodellen 

syns det kopplningar till det Säljö (2000) menar om barns lärande: “barn ska vara självstyrande, 

formulera sina egna frågor, maipulera objekt och därigenom få insikt” (s. 44). Säljö (2000) drar 

även kopplningar mellan konstruktivismen och sociokulturellt perspektiv och menar att kunskapen 

finns hos människorna som konstruerar situationer där barn sedan är objekten som deltar och blir 

delaktiga i kontexter där lärande sker (s. 44). Genom att kontunerligt utvärdera sin egen verksamhet 

och sin pedagogroll höjs även pedagogernas professionalitet. Det kan vara en av anledningarna till 

att förskollärare i större mån vill påvisa för vårdnadshavare hur de arbetar med pedagogisk 

dokumentation och att arbetssättet faktiskt grundar sig i en kunskapsbas som är vetenskapligt 

grundad (Berntsson, 1999, s. 198).  Projektmodellen blir alltså ett arbetsverktyg för att synliggöra 

den egna professionella utvecklingen i arbetslagen, förskolan och i enheten. 

 

I början av 2015 kommer pedagogerna att få ta del av den nya reviderade Projektmodellen, 

respondenterna har alltså inte tagit del av manualen. Den reviderade Projektmodellen innehåller en 

tydlig manual som beskriver omfattande om hur arbetet med Projektmodellen ska gå till. Det 

förklarar vilken barnsyn och kunskapssyn som pedagogerna ska utgå från samt hur det är önskvärt 

att de ska tänka kring lärmiljöerna. Utifrån vår empiri så tror vi att den nya manualen kommer att 

underlätta ytterligare i arbetet mot att nå en likvärdig förskola i Uppsala Kommun. F2IP4 upplevde 

reflektionsfrågorna i Projektmodellen som svåra och ibland väldigt lika varandra. I den reviderade 

Projektmodellen har vi sett att stödfrågorna är annorlunda mot den första, det var stödfrågorna 

som respondenterna främst upplevde var svåra att använda sig av vid reflektion med barn. En 

revidering av projektmodellen med ett mer förklarande dokument, såsom manualen är ytterligare 

ett steg mot att göra projektmodellen mer lätt att använda för Uppsala kommuns pedagoger. Den 

reviderade versionen är väldigt tydlig och i manualen är det tydligt beskrivet vad Vård & bildning 

har som mål, syfte och tanke med Projektmodellen. Efter att ha samtalat med pedagoger runt om 

på förskolor i Uppsala kommun, upplevs att en manual är något som är behövligt för att nå målet 

om en likvärdig förskola i hela kommunen.   
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Diskussion 

Nedan presenteras det resultat som är mest relevant att belysa i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare upplever att 

Projektmodellen är ett stöd i den pedagogiska dokumentationen. Vi ville även fördjupa oss i vilka 

hinder och möjligheter förskollärarna anser att det finns att arbeta med inom pedagogisk 

dokumentation. Våra frågeställningar var följande. 

 Vilken syn på verksamheten har förskollärarna kopplat till pedagogisk dokumentation och 

Projektmodellen?  

 Vilka etiska ställningstaganden ställs förskollärarna inför? 

 Vilka ramfaktorer inverkar på arbetet med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen? 

 Vilka svårigheter och möjligheter finns det i arbetet med Projektmodellen? 

Analysen strukturerades i tematisk ordning där teman är kopplade till våra frågeställningar. 

Resultaten av analysen visar att förskollärarnas syn på verksamheten kopplat till pedagogisk 

dokumentation och Projektmodellen är att Projektmodellen är ett stöd för att arbeta med 

pedagogisk dokumentation. Projektmodellen gör att pedagogerna får vägledning om vad deras  

planerade reflektionstillfällen ska innehålla, där det är den insamlade dokumentationen som blir 

innehållet. Resultatet visar även att det är främst vid reflektionstiden som Projektmodellen används. 

Genom att kontinuerligt använda Projektmodellen skapas en medvetenhet hos pedagogerna om 

vad dokumentationen som de gör ska omfatta och hur den kan leda arbetet vidare. Samtidigt gör 

Projektmodellen att pedagogerna kontinuerligt utvärderar sin egen pedagogroll vilket leder till 

utveckling, både för individen och för verksamheten. Förskolläraryrkets professionalisering har 

utvecklats i och med läroplanens införande (Berntsson, 1999), därför blir det väsentligt utifrån 

respondenterna att göra vårdnadshavarna uppmärksammade på att pedagogernas arbetssätt är 

grundad i vetenskaplig forskning. Om vårdnadshavarna får kunskap i pedagogernas arbetssätt kan 

det leda till ökad förståelse om varför, till exempel att det är barnens lärprocesser som står i fokus 

på bilderna pedagogerna dokumenterar och inte vilka som är med på bilderna. Vilket är en stor 

skillnad mot innan läroplanens revidering gällande krav på dokumentation (Lpfö, 98/10).  

 

Förskollärarna som deltog i studien har alla rätt till minst 3 timmars reflektionstid, den tiden 

omfattar: enskilt-, par- samt förskollärarreflektion. Där ska pedagogerna gå igenom 

dokumentationer som gjorts och följa upp dokumentationerna för analys och utveckling. Fokus i 

dokumentationen ska vara barnens lärprocesser. Dokumenationen ska synliggöras utan att 

innehållet tolkas, det för att få syn på vad som verkligen sker i dokumentationen. Arbetet med 

Projektmodellen ska grunda sig i vad barnen är intresserade av samt i enhetens och förskolans 

fokusområden. Det ihop skapar en utgångspunkt där ett projekt sedan kan startas upp. Reflektion 

med barn är en viktig del när man arbetar med Projektmodellen. Dokumentation som görs ska 



43 
 

kontinuerligt årerkopplas till barnen, det gör att barnen blir delaktiga i sin egen lärprocess och får 

inflytande i sin egen verksamhet.  

 

Något som var återkommande och som lyftes av flera respondenter var att arbetet med 

Projektmodellen måste ske kollegialt. Det är enheternas utvecklingsgrupp som bestämmer 

enhetens fokusområde och därefter förskolans utvecklingsgrupp som bestämmer den enskilda 

förskolas fokusområde.  

Samtliga pedagoger som är involverade i arbetet med Projektmodellen ska grunda projekten i 

fokusområdena. Det är förskollärarna som ska ansvara för att dokumentation görs och att 

dokumentationen följs upp, utvärderas och utvecklas. Vård & bildning har som mål att skapa en 

likvärdig förskola. Kommunens pedagoger ges de förutsättningar som pedagogerna behöver för 

att sätta sig in och lära sig arbeta utifrån ett nytt arbetsätt, både genom fortbildning samt uttrymme 

i verksamheten till reflektionstid. Den största svårigheten som upplevdes var att stödfrågorna är 

svåra att arbeta utifrån, vi upplever att några av respondenterna uppfattade det som att de måste 

följa stödfrågorna och att de inte använder stödfrågorna som underlag för att utveckla egna frågor. 

Frågorna ska användas för att utveckla den egna pedagogrollen, verksamheten och för reflektion 

med barnen. Vi tror att den nya reviderade Projektmodellen kommer leda arbetet mot en likvärdig 

förskola framåt, då den är tydligare och innehåller en manual där arbetssättet beskrivs noga. 

Respondenterna uttryckte att en manual över vad som förväntas av dem är något som saknades 

och där det tydligt framkommer vad Projektmodellen ska göra och omfatta i verksamheten.   

 

   Resultatet kopplat till studiens syfte är att pedagogisk dokumentation och Projektmodellen är en 

kollegial angelägenhet där hela enheten och förskolan ska utgå från gemensamma fokusområden. 

Hela verksamheten ska genomsyras av arbetssättet för att arbetet ska fungera optimalt. Pedagogisk 

dokumentation ska betraktas som ett kollegialt arbetssätt och Projektmodellen ett verktyg för att 

underlätta reflektionen av den föregående. 

 

Uppsala kommun har gjort en stor satsning inom området pedagogisk dokumentation med 

utbildning till pedagogerna, detta för att nå målet om en likvärdig förskola. Utbildningen har alla 

fått, eller alla ska få, för att de ska kunna vara delaktiga i förskolans arbete med pedagogisk 

dokumentation och Projektmodellen. Att alla talar samma språk, det vill säga att man utgår från 

samma begrepp, har samma förhållningssätt och har medvetenhet om förskolans gemensamma 

värdegrund är en förutsättning för att arbetet ska bli likvärdigt. Brister i ett gemensamt 

förhållningssätt kan eventuelt leda till att en pedagog tar ansvar för allt, att de etiska aspekterna 

faller bort på grund av tidsbrist, att pedagogisk dokumentation inte blir prioriterat och att tanken 

med verktyget faller. 
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I verksamheten tillför arbetet med pedagogisk dokumentation och Projektmodellen en involvering 

av barnen och vårdnadshavarna. Genom att göra vårdnadshavarna medvetna om förskolans 

verksamhet kan man bland annat underlätta arbetet med den pedagogiska dokumetationen och 

höja statusen för förskollärarna.  

Vidare forskning 

Projektmodellen är ett arbetsverktyg som tagits fram av Vård & bildning på uppdrag av Uppsala 

kommun efter att pedagogisk dokumentation uppmärksammats som högprioriterat i 56% av 

landets kommuner enligt “Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan”. Vi har i vår 

studie uppmärksammat att frågorna som finns i mallen idag har uppfattats som bedömande och 

svåra att använda tillsammans med barnen i verksamhet. Det i sin tur har lett till att reflektionen 

tillsammans med barnen har kommit efter i en del verksamheter.  I ytterligare en studie skulle det 

kunna vara av intresse att jämföra detta arbetsverktyg, Projektmodellen, med ett annat 

arbetsverktyg med samma syfte som används i ett annat område och se vad pedagogerna som 

arbetar där har för upplevelse av densamma, kopplat till reflektion tillsammans med barnen, men 

även kopplat till det kollegiala och verksamheten i stort. Har de samma svårigheter? Vad skiljer 

mallarna åt?  

 

Kommunens syfte med Projektmodellen var att skapa en likvärdig förskola i kommunen, utifrån 

det skulle det vara intressant att göra samma typ av studie som vi gjort nu om tio år. Med fokus på 

hur likvärdig förskolan blivit och har Projektmodellen och den pedagogiska dokumentationen varit 

den avgörande faktorn? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjugudie 

Pedagogens roll 

 Berätta om hur du i det vardagliga arbetet använder dig av pedagogisk dokumentation 

 Hur ser en dag ut för dig på förskolan? Följdfrågor? 

 Vad använder du din reflektionstid till? 

Ramfaktorer 

 Hur mycket tid lägger ni på pedagogisk dokumentation? Följdfrågor. 

 Hur arbetar ni med relationen förskola – hemmet? Svårigheter i detta? 

 Upplever du att föräldrarna vet vad pedagogisk dokumentation är? 

 På vilket sätt anser du att det är relevant för föräldrarna att ha kunskaper om pedagogisk 

dokumentation och Projektmodellen? 

 Finns ett föräldraforum på förskolan? Vilka frågor upplever du att föräldrarna fokuserar på i detta? 

Pedagogisk dokumentation och Projektmodellen 

 Vad är ditt förhållningssätt till pedagogisk dokumentation? 

 Vilka svårigheter ser du med pedagogisk dokumentation i din verksamhet? 

 Vilka möjligheter ser du med pedagogisk dokumentation i din verksamhet? 

 Väljs olika dokumentationsmetoder utifrån vilken aktivitet som ska dokumenteras? Hur väljer ni? 

 Hur ser arbetet med Projektmodellen ut i er verksamhet? 

 Hur skulle en dag se ut utifrån Projektmodellens sätt att tänka? 

 Hur tänker ni vad beträffar etiska ställningstaganden inom pedagogisk dokumentation och 

Projektmodellen? 

Bilaga 2. Projektmodellen och Manualen 

Projektmodell

förskola
Ht 2014

Parreflektion för:

 

Klicka på bilden ovan för att se innehållet i PDF:en om Projektmodellen (2012-2014) 

Nedan länkas PDF till Manualen (2014).   

 

manualenrpojektmodellen.pdf
s 

 


