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Abstract  

Title: Knowledge as process or product? - A qualitative study of documentation in preschool  

Period: Autumn 2011 

Author: Petra Palmqvist 
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According to the curriculum for the Swedish preschool system, children’s development and 

learning should be documented and analyzed in order to evaluate and develop the preschool 

quality. Social criticism is directed to some of the methods of documentation for assessing the 

children´s individual knowledge development. The purpose of this study was to examine how, 

what and why some teachers use documentation in preschool. I wanted to examine which 

methods preschool teachers used when they documented the children and what they focused 

on. I also wanted to examine why the teachers chose the methods they used.  

I have used a qualitative method with interviews and contacted four teachers from different 

preschools in order to get diverse information for my study. All teachers were educated 

preschool teachers and all of them had worked in the preschool system for at least ten years. 

The information given in the interviews has been analyzed by the use of socio-cultural 

theories and previous research. The interviews with the teachers showed the use of different 

methods to document the children. The most frequently used method was to photograph the 

children. The purpose of it was to visualize the children’s development of knowledge or to 

show different parts of some projects the children participated in. The purposes of the 

teacher’s documentation were various and I discovered three main reasons for documentation: 

1. In order to give information to the parents about their children. 

2. For the use of discussions with the children and serve as inspiration for them. 

3. For the use of discussions between the teachers in order to develop the preschool 

quality. 

My conclusion is that the teacher’s view of the children’s knowledge development, is critical 

for what the teachers chose to focus on in their documentation, knowledge as process or 

product! 

Key words: Documentation, pedagogical documentation, assessment, preschool, development of knowledge 

Nyckelord: Dokumentation, pedagogisk dokumentation, bedömning, förskola, kunskapsutveckling 
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1 Inledning  

 

Förskolan är en verksamhet som de allra flesta av oss har erfarenheter av. Vi har kanske 

minnen av vår egen tid i förskolan, minnen i form av glädje, lek och kamrater. Våra barn 

kanske går i förskolan och då vill vi att verksamheten även ska erbjuda kunskap, omsorg och 

erfarenheter. Den som är lärare i förskolan har kanske ytterligare krav på att verksamheten 

även ska anpassas efter barnen och pedagogiken. Förskolans läroplan kräver att verksamheten 

i förskolan ska sträva mot uppsatta mål och det är de som är verksamma i förskolan som 

ansvarar för att verksamheten förverkligar värdegrunden. Det finns höga krav på att lärare i 

förskolan vet hur de ska gå tillväga för att synliggöra och utveckla verksamheten efter barnens 

behov. Därmed även krav på att lärarna ska ha kunskap och förmåga att upptäcka vilka behov 

barnen har, utifrån deras utveckling och förmåga. Denna undersökning har tillkommit därför 

att jag inför min kommande yrkesroll som lärare i förskolan har erfarit vilka brister som finns 

i lärarutbildningen, gällande praktiska kunskaper kring bedömning. Forskning inom området 

bedömning och dokumentation av barns kunskaper ökar, men området och metoderna 

behöver utvecklas. Med denna undersökning vill jag belysa några lärares praktiska metoder 

och tillvägagångssätt för att synliggöra barns utveckling.  

1.1 Bakgrund   

I läroplanen står det att förskolan behöver dokumentera och analysera barnens utveckling och 

lärande, för att kunna utvärdera förskolans kvalitet (Lpfö98 rev.2010:14). Men hur kan 

barnens utveckling dokumenteras och analyseras utan att en form av bedömning sker? Det är 

verksamheten och pedagogernas metoder som ska utvärderas, men hur ska de ta reda på hur 

metoderna fungerar i barngruppen? Sonja Sheridan, fil.dr i pedagogik och Ingrid Pramling-

Samuelsson, professor i pedagogik, menar att det inte är ovanligt att lärare är kritiska till 

omdömen och kunskapstester i förskolan, men de menar att det kan vara svårt att beskriva hur 

barnen når upp till läroplanens mål utan att barnens utveckling synliggörs (Sheridan & 

Pramling-Samuelsson, 2010:88).  

 

I Utredningen om en ny lärarutbildning står det att de som är blivande lärare behöver ha 

kunskaper och färdigheter för att kunna utföra bedömning och sätta betyg, då regeringen 
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beslutat att införa omdömen till alla elever i grundskolan, vilka även får likna betyg. 

Utredningen menar även att den nya lärarutbildningen måste se till att nya lärare får kunskap 

och färdigheter om olika pedagogiska kartläggningar av elevernas kunskapsutveckling (SOU 

2008:219).   

 

Det har skett en utveckling på kunskapssynen, tidigare var det som Bengt Selghed, fil.dr i 

pedagogik beskriver, faktakunskaper som var prioriterade, nu ligger fokus mer på förståelsen 

av de kunskaper man förvärvar (Selghed, 2006:51). Men skolvärlden upplevs ibland vara en 

trög och diffus organisation, vilket gör att variationerna mellan pedagogik och kunskapsfokus 

mellan kommuner, skolor och lärare kan vara relativt stora. Dessa skillnader avspeglar sig 

troligtvis även i förhållandet mellan förskolor, lärare, pedagogik och kunskapssyn. Att 

förskolan sedan 1998 ingår i utbildningssystemet kan verka problematiskt, då förskolan är en 

frivillig verksamhet som inte alla barn deltar i. Förskolan kallas ibland barnens första skola 

och i den reviderade läroplanen för förskolan finns ökade kunskapsmål för utveckling och 

lärande. Strävansmålen har ökat från de 16 mål som finns beskrivna i den gamla läroplanen - 

Lpfö98 (Lpfö98:8), till de 22 som beskrivs i Lpfö98 rev.2010 (Lpfö98 rev.2010:9). Det sätt 

lärare tolkar läroplanens mål är avgörande för hur de ser på barns kunskapsutveckling, 

fokuserar de på målet eller är det utvecklingen mot målen som är det viktiga? Eva Johansson, 

fil.dr i pedagogik och Pramling Samuelsson förklarar hur läroplanens mål inte ska tolkas som 

slutgiltiga mål för barnens kunskap, utan ses som riktlinjer mot vilka förmågor barnen ska 

utveckla (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003:15).  

Att använda dokumentation för att synliggöra och utveckla verksamheten och lärandet är en 

väl använd arbetsmetod i förskolan. Skolverkets kunskapsöversikt gällande bedömning i 

förskolan från 2010, menar att den ökade användningen av dokumentation och olika tester i 

förskolan visar hur förskolan alltmer lutar åt en skolinriktad tradition (Skolverket, 2010:28). I 

Skolverkets senaste utvärdering av förskolan, från 2008, framkommer det att många 

kommuner utvecklat färdiga mallar för de områden av barnens utveckling som kommunen 

anser vara viktigast. Vilka områden som anses vara av störst vikt varierar mellan olika 

kommuner, men Skolverkets undersökningar visar att det är vanligast att använda mallar som 

bedömer barnens språkutveckling och sociala utveckling (Skolverket, 2008:72). Ann-

Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik, menar att individuella utvecklingsplaner är ett 

underlag förskolan har för bedömning och kontroll av barnens utveckling. De menar vidare att 

användandet av utvecklingsplaner har ökat i förskolan (Vallberg Roth, 2010a:52). Det finns 
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inget stöd för att utföra utvecklingsplaner i förskolans läroplan, däremot står det i Skollagen, 8 

kap 11§, att förskollärare har ansvar för att minst en gång per år genomföra ett samtal med 

barnets vårdnadshavare, om barnets utveckling och lärande (Skollagen, 2010:800).  I 

Skolverkets översikt av forskning om bedömning i förskolan, står att ökningen av tester och 

material för att följa barnens utveckling är en följd av kommunernas språksatsningar. Men 

Skolverket menar att det finns en risk för att dessa tester blir en bedömning av barnens 

prestationer, vilket de menar kan strida mot syftena i förskolans läroplan (Skolverket, 

2010:53).    

I läroplanen står däremot att förskolan ska utvärdera den egna verksamheten så att den kan 

anpassas till barnen och deras kunskapsnivå (Lpfö98 rev.2010:14). Vallberg Roth förklarar i 

en artikel publicerad i Pedagogiska magasinet 2011, hur användandet av bedömning och 

dokumentation kan avslöja olika maktrelationer. Hon menar att detta både kan stödja och 

förstärka barnen, samtidigt som det kan förminska och begränsa barnen, detta menar Vallberg 

Roth är ett skäl till att bedömning bör granskas kritiskt (Vallberg Roth, 2011:51). Vallberg 

Roth hänvisar även till sin forskning som visat att bedömningar utifrån dokumentation i 

förskolan är mer summativt värderande och koncentrerad till vad barnet kan fram till tillfället 

för dokumentationen, än formativt stödjande med fokus på barnets framtida utveckling 

(Vallberg Roth, 2011:53). Här synliggörs vikten av att som lärare i förskolan fråga sig hur, 

vad och varför just dessa metoder används och vad de synliggör? Om fokus ligger på att 

undersöka och dokumentera de kunskaper barnet utvecklat fram till bedömningstillfället, blir 

det varken utvecklande för barnet eller verksamheten. För att lärare i förskolan ska ha 

möjlighet att utveckla verksamheten och barnens möjligheter att lära, ska de enligt läroplanen, 

både dokumentera och utvärdera verksamheten i sin helhet. Detta innebär att både 

pedagogiska processer och barnens utveckling och lärande systematiskt ska dokumenteras och 

analyseras (Lpfö98 rev.2010:14f). I regeringens förord till förskolans första läroplan framgår 

tydligt att omdömen inte ska förekomma i förskolan och de skriver även att ”I förskolan är det 

inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas.” (Regeringen, 1998:4). Det kan vara en 

svår balans att som lärare i förskolan veta hur och vad som ska observeras, dokumenteras och 

bedömas och i vilket syfte. Detta vill jag med min undersökning söka exempel och 

förhoppningsvis lite klarhet kring.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur, vad och varför fyra lärare i olika 

förskolor dokumenterar i verksamheten och diskutera detta utifrån begreppen bedömning, 

dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

 

1.3 Frågeställningar:  

- Hur beskriver fyra lärare i förskolan att de arbetar med dokumentation i 

verksamheten? 

- Vad är det lärarna anser att de dokumenterar i de utvalda förskolorna och varför? 

 

 

2 Teoretisk ram 

 

Den teoretiska ram jag använder mig av är utvalda delar ur framförallt olika sociokulturella 

teorier. De är utvalda beroende på sin relevans i min undersökning, men det kräver ändå en 

medvetenhet om att detta även innebär att andra delar är uteslutna (Thomassen, 2007:33). 

Detta innebär att min teoretiska ram är en förenkling av teorierna och inte syftar till att vara 

uttömmande inom sina områden. Teorierna beskriver fenomen som visar samband med 

resultaten i min undersökning. De teoretiska begrepp jag utgår ifrån i min undersökning är 

bedömning, dokumentation och pedagogisk dokumentation. I syfte att ta reda på hur, vad och 

varför några lärare dokumenterar i förskolan är dessa begrepp intressanta då de belyser olika 

delar av mitt undersökningsområde.  
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2.1 Sociokulturell teori 

Roger Säljö, professor i pedagogik, menar att alla människor går igenom olika lärprocesser 

genom sin livstid och att det sätt vi handlar på som vuxna är en produkt av sociokulturella 

erfarenheter och processer. Han menar att allt vi gör, säger och hur vi beter oss formas av 

dessa erfarenheter och processer, vilka därför oftast inte kan förklaras som genetiskt nedärvda 

förmågor och beteenden som finns latent hos alla människor (Säljö, 2000:35). Säljö menar att 

lärande sker när vi deltar i olika aktiviteter och att lärandet är en konsekvens av handlandet. 

Vid interaktion och deltagande i olika sociala sammanhang sker hela tiden processer där ny 

kunskap uppstår (Säljö, 2005:48). Även John Dewey, filosof och pedagog, uttryckte redan 

1897 i sin skrift Mitt pedagogiska credo, sina tankar om hur meningen och drivkraften i den 

pedagogiska processen försvinner om fokus ligger på målen (Dewey, 1980:45).  

Lev Vygotskij, är en betydelsefull person för modern pedagogik, som menar att den sociala 

miljön är en av de viktigaste faktorerna för barns skapande utveckling. Han menar att fantasin 

styrs inifrån barnet, men att det är omgivningen som gör att skapandet är möjligt. Vygotskij 

menar att det behövs både konkreta material i barnens miljö och erfarenhet som finns i den 

sociala miljön för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas och lära (Vygotskij, 1995:36). 

Vygotskij förklarar i sin text ”Psykologin och läraren” att det viktiga inte är att barnen får 

tillägna sig en mängd kunskaper, utan att det är viktigare att barnen själva får lära sig hur de 

ska tillägna sig dessa kunskaper och sedan använda dem. Vygotskij menar att detta endast kan 

uppnås genom olika arbetsprocesser och lärarens roll blir därmed att organisera den sociala 

miljön så att barnen ges möjlighet att utvecklas genom dessa processer (Vygotskij, 2003:459).  

Enligt Sheridan och Pramling-Samuelsson är det av stor vikt att pedagoger i förskolan tar reda 

på och dokumenterar barnens kunskaper både innan och efter en planerad aktivitet eller 

lärandesituation för att tydliggöra barnens kunskapsutveckling. De menar att det är denna 

process som borde ligga som grund för dokumentationen i förskolan (Sheridan & Pramling-

Samuelsson, 2010:90). Sheridan och Pramling-Samuelsson förklarar att det kvalitetsarbete 

som genomförs i förskolan handlar om att utveckla arbetsprocesserna i verksamheten, utföra 

effektivare bedömningar av resultaten och att utföra de förändringar som krävs för ökad 

kvalitet (Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2010:5). Samtidigt menar de att det är svårt att 

bedöma på vilket sätt verksamheten kan ändras, utan att se hur och på vilket sätt barnen 

påverkas i verksamheten (Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2010:10). 
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2.2 Sociokulturell kunskapssyn 

Säljö förklarar hur viljan och nödvändigheten av att lära vidare utvalda kunskaper funnits i 

alla kulturer, historiskt och socialt, och att detta många gånger varit avgörande för överlevnad. 

Han menar att det som skiljer samhällen och kulturer åt, är hur denna kunskapsövergång är 

organiserad och vem som ansvarar för den (Säljö, 2000:38). I vårt samhälle och vår kultur är 

kunskap viktigt, då det finns föreställningar om att detta leder till förbättrade livsvillkor med 

hjälp av social och ekonomisk utveckling (Säljö, 2000:11). Säljö beskriver hur kunskap ofta 

ses som något alla har mer eller mindre av och detta menar han visar en syn och tro på att 

mänskliga förmågor är något givet och statiskt hos alla individer. Säljö menar att synen på 

lärande istället måste förstås som något föränderligt och utvecklande, eftersom människan lär 

och utvecklas genom hela livet (Säljö, 2005:67ff). 

Peter Fagerlund och Birgitta Högberg är kompetensutvecklare för lärare i ämnet bedömning 

som verktyg, och de menar att synen på kunskap och bedömning kan skilja sig åt mellan olika 

lärare inom samma skola eller kommun. De förklarar att skolans och de olika ämnenas 

traditioner och vanor påverkar lärarnas förhållningssätt och att de som har det övergripande 

ansvaret inom skola och kommun, ofta överlåter ansvaret för betyg och bedömning på lärarna 

(Fagerlund & Högberg, 2007:128). Catherine Taylor, professor i pedagogik anser att alla 

lärare självklart inte har samma inställning till vad som är viktigast i skolan, men menar att 

det är viktigt att ta ställning till om skolans syfte, och därmed bedömningens syfte, är att 

sortera ut de bästa individerna eller uppmuntra kreativa förmågor hos alla individer (Taylor, 

1994:254). 

Tomas Kroksmark, professor i pedagogik, beskriver Vygotskijs utvecklingsteori utifrån de 

olika nivåer som Vygotskij menade att barnets utveckling sker genom. Den proximala 

utvecklingszonen är den nivå där barnet befinner sig och för att barnet ska kunna utvecklas till 

nästa nivå krävs en kunnig vuxen som kan vägleda barnet och vara lyhörd för var barnet 

befinner sig i sin utveckling. Vygotskijs teori innebär att barnet utvecklas i socialt samspel 

med sin omgivning (Kroksmark, 2003:452). Hillevi Lenz Taguchi, professor i pedagogik 

uttrycker en risk som finns kring tanken om att barn skapar kunskap, då hon menar att 

kunskapsmålet kan överskugga den kunskapsprocess som sker (Lenz Taguchi, 1997:44). Lenz 

Taguchi förespråkar ett konstruktionistiskt synsätt på kunskap då hon menar att all kunskap är 

föränderlig och att både barn och pedagoger skapar kunskap i förskolan (Lenz Taguchi, 

1997:9).  
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2.3 Bedömning 

Enligt Selghed har det skett en utveckling när det gäller var fokus ligger vid bedömning av 

elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Han menar att fokus tidigare låg på produkten av 

kunskapen, medans utvecklingen lutar mer åt att se till hela kunskapsprocessen. Selghed 

menar att det därför krävs mer varierande och utmanande situationer för att man ska lyckas 

bedöma kvalitativa förmågor och att det därför inte går att enbart grunda bedömning på 

resultat från prov och tester (Selghed, 2006:207f). Taylors resonemang kring lärarens roll vid 

bedömning är att det är av stor vikt att den som utför en kunskapsbedömning verkligen känner 

till kunskapsområdet på djupet, för att kunna se processen som ligger bakom och inte bara 

fokusera på resultatet (Taylor, 1994:245). Att utföra kvalitativa bedömningar som metod är 

inget Fagerlund och Högberg rekommenderar, de menar att de varken är mätbara eller ger en 

absolut rättvisa, men de anser att det är viktigt att lärare utvecklar sin egen förmåga att 

bedöma kunskaper (Fagerlund & Högberg, 2007:128).  

Sheridan och Pramling-Samuelsson menar att många lärare i förskolan är kritiska till att ge 

individuella omdömen på barnen eller använda tester som liknar de som används i skolan, 

vilket det inte heller finns stöd för i läroplanen. Men de menar att det är svårt att beskriva hur 

barnen når upp till målen i läroplanen utan att lyfta fram barnens lärande (Sheridan & 

Pramling-Samuelsson, 2010:88). Sheridan och Pramling-Samuelsson förklarar att det ofta 

förekommer ett motstånd mot utvärderingar av barns lärande, vilket de menar är en 

konsekvens av att det är olika utvecklingspsykologiska teorier som ligger till grund för de 

metoder som används idag. Dessa metoder har en förmåga att endast fokusera på vad barnet 

kan och Sheridan och Pramling-Samuelsson menar att det idag krävs nya metoder för att 

synliggöra barns lärande och utveckling och att det är av stor vikt att lärare intar ett 

barnperspektiv samtidigt som de låter barnen själva få vara delaktiga i metoderna (Sheridan & 

Pramling-Samuelsson, 2010:63).  

Den metod som är tänkt att fokusera på den utveckling som sker i nutid, är enligt Vallberg 

Roth den formativa bedömningsformen. Men hon menar att metoden trots det i praktiken ändå 

fokuserar på den utveckling som redan skett (Vallberg Roth, 2010b:212). Enligt Vallberg 

Roth beskriver flertalet bedömningsmodeller att syftet med bedömningen är att stödja barnens 

utveckling och att det är verksamheten som ska bedömas, men Vallberg Roth menar att det 

trots allt oftast är just barnens förmågor och kunskaper som observeras (Vallberg Roth, 

2010b:215). 
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2.4 Dokumentation 

Sheridan och Pramling-Samuelssons beskrivning av dokumentation innebär att lärarna i 

förskolan samlar in och tolkar olika material för att synliggöra något i verksamheten. De 

menar att det är viktigt att det finns ett syfte med dokumentationen och att lärarna har en 

förmåga att fokusera på det som är viktigt (Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2010:48). 

Sheridan och Pramling-Samuelsson menar vidare att trots att det finns en stor strävan att 

använda dokumentation, saknas det ofta kunskap om hur materialet ska analyseras och 

sammanställas. De menar att dokumentationen ofta saknar sammanhang och att det är vanligt 

att lärarna i förskolan inte har frågat sig vad den ska användas till (Sheridan & Pramling-

Samuelsson, 2010:50).  Den information som samlas in genom dokumentation i olika former 

ger ingen kunskap i sig, utan behöver enligt Sheridan och Pramling-Samuelsson, analyseras 

och tolkas för att ge resultat. Det är då det går att upptäcka mönster, skillnader och likheter, 

vilka ligger till grund för ny kunskap om hur verksamheten kan utvecklas (Sheridan & 

Pramling-Samuelsson, 2010:67ff).  

Sheridan och Pramling-Samuelsson förklarar även hur lärare ofta ser dokumentation som en 

slutprodukt och de menar att lärarna istället bör använda den kunskap de fått för att utveckla 

verksamheten och se hur de kan utmana barnens lärande (Sheridan & Pramling-Samuelsson, 

2010:49). Johansson och Pramling-Samuelsson vidareutvecklar detta och menar att det är 

genom samtal mellan lärare, barn och dem emellan som det går att upptäcka och få en 

förståelse för innehållet i dokumentationsmaterialet (Johansson & Pramling-Samuelsson, 

2003:85). 

För att det ska vara möjligt att få syn på barnens eget kunskapsskapande, förklarar Lenz 

Taguchi att barnets tankar och arbetsprocesser måste dokumenteras och synliggöras. Denna 

dokumentation är sedan utgångspunkten för reflektioner och samtal som leder vidare till 

barnens fortsatta utveckling (Lenz Taguchi, 1997:56). Lenz Taguchi menar vidare att om 

denna reflektion kring dokumentationen uteblir så sker heller ingen utveckling. Då 

dokumenteras endast en händelse eller ett resultat men ingen vidareutveckling av händelsen 

eller processen sker (Lenz Taguchi, 1997:69).  
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2.5 Pedagogisk dokumentation 

Lenz Taguchis beskrivning av begreppet pedagogisk dokumentation innebär att det är ett 

verktyg som används för att synliggöra olika läroprocesser och hon menar att arbetet med 

pedagogisk dokumentation bygger på ett gemensamt reflektionsarbete pedagoger och barn 

emellan (Lenz Taguchi, 1997:15). Lenz Taguchi förklarar att pedagogisk dokumentation 

synliggör barns läroprocesser, vilka hon menar är i ständig förändring (Lenz Taguchi, 

1997:13).  

 

 

3. Tidigare forskning 

Denna del innehåller aktuell forskning och undersökningar inom området dokumentation, 

pedagogisk dokumentation och bedömning i förskolan. Här förekommer även forskning som 

berör närliggande områden till dokumentation. Forskningen inom dessa områden ökar, men 

större delen av den mest aktuella forskningen har ett liknande angreppsätt med fokus på 

bedömning i förskolan. Jag har därför begränsat den forskning som ingår i min teoretiska ram 

till de rapporter som på något sätt utmärker sig i förhållande till mina begrepp bedömning, 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

 

3.1 Bedömning 

Vallberg Roth och Månsson har utfört en studie av material som använts som underlag för 

individuella utvecklingssamtal i förskolan. Denna studie publicerades 2008 i tidskriften 

Pedagogisk forskning i Sverige och författarna beskriver hur förskolor i olika kommuner 

använder färdiga mallar som underlag för utvecklingssamtal. I Vallberg Roth och Månssons 

studie skriver de att det är olika typer av bedömningar som ligger till grund för individuella 

utvecklingsplaner. De förklarar att bedömnings underlagen varierar beroende på vilket fokus 

läraren har, de kan exempelvis vara kunskapsorienterade eller fokusera på social fostran. 

Författarna frågar sig om detta är förenligt med läroplanens strävansmål, där det framkommer 
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att förskolan varken ska betygsätta eller värdera enskilda barn (Vallberg Roth & Månsson, 

2008:92). 

 

Skolverkets utvärdering av förskolan visar liknande resultat där det framkommer att många 

kommuner utvecklat färdiga mallar för olika delar av barnens utveckling, dessa använder 

förskolorna som underlag till individuella utvecklingsplaner. Mallarna innehåller ofta punkter 

rörande barnens språkutveckling och deras sociala utveckling, men kan även innehålla 

punkter för barnens motoriska och känslomässiga utveckling. Tabellen nedan är hämtad ur 

Skolverkets utvärdering av förskolan och visar de vilka delar av barnens utveckling som 

används som underlag i de individuella utvecklingsplanerna i olika kommuner (Skolverket, 

2008:72).  

 

 
Tabell 23  Vilka aspekter av barns utveckling ska tas upp i de individuella utvecklingspla- 

nerna? Andel kommuner och kommundelar i procent. 
 

Social utveckling   66 
Språkutveckling   65 
Motorisk utveckling  58 
Känslomässig utveckling   57 
Matematisk utveckling   32 
Skapande förmåga   31 
Annat    30 

Tabell hämtad ur Skolverket 2008: Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av förskolan. 

Rapport 318 2008. (s.72) 

Skolverket har utifrån de utvärderingar de utfört sedan förskolereformen 1998, 

uppmärksammat att det finns en tendens till att användning av olika diagnos- och 

bedömningsmallar ökar. Av det material som används för diagnoser och bedömningar av 

barnens kunskaper är den största delen fokuserad på barns språkutveckling (Skolverket, 

2008:78). 

 

3.2 Dokumentation 

Markström har i en etnografisk studie av förskolan undersökt vilka förberedelser lärare gör 

inför utvecklingssamtal. Hon har funnit att lärarna innan samtalet samlar in 
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observationsmaterial, bilder, anteckningar och andra alster som barnen skapat för att använda 

som samtalsunderlag i mötet med föräldrarna (Markström, 2005:116). Markströms studie 

visar att det material pedagogerna väljer att visa upp och använda som underlag, avslöjar vilka 

förmågor och kunskaper förskolan anser vara viktiga. Detta menar Markström visar vilka 

förväntningar som ställs på barnen, men även en del av den maktstruktur som styr vad som 

befinner sig inom normalitet och avvikelse (Markström, 2005:119).  

 

3.3 Pedagogisk dokumentation 

Lise-Lotte Bjervås avhandling om pedagogisk dokumentation i förskolan, skrevs i syfte att ta 

reda på hur lärare i förskolan under sina samtal pedagoger emellan, gör bedömningar av 

barnen i samband med pedagogisk dokumentation. I Bjervås analys av lärarsamtalen framstår 

reflektionsprocessen som viktigast i samband med dokumenterandet. I hennes analys 

framkommer det att lärarna anser det vara nödvändigt att ”begränsa dokumenterandet och 

istället prioritera reflektionsprocessen kring färre dokumentationer, samt att vara föreberedd 

med en frågeställning i samband med dokumenterandet.” (Bjervås, 2011:198). En 

förutsättning för att dokumentationen ska kunna användas som underlag för att utveckla 

verksamheten, menar Bjervås är att det sker en reflektion kring materialet. Annars menar hon 

att risken är stor att materialet utan närmare eftertanke endast fyller väggarna på förskolan 

eller samlas på hög (Bjervås, 2011:220). Bjervås kommer fram till slutsatsen att pedagogisk 

dokumentation som verktyg inte bör användas på ett oreflekterat sätt (Bjervås, 2011:202). 

Hon menar att valet av vad man i förskolan fokuserar på i barnens kunskapsutveckling kan ge 

olika konsekvenser. Fokus på bristerna kan bli svårt för barnet att bära, men samtidigt kan 

fokus på förmågorna leda till att barnet får för högt ställda krav på sig (Bjervås, 2011:228).  

Skolverket har i de undersökningar de genomfört för att utvärdera förskolans verksamhet, 

uppmärksammat att det vanligaste verktyget för pedagogisk dokumentation är portfolios och 

pärmar där barnens utveckling synliggörs. Vanligt är också att använda fotografier som visar 

händelser i verksamheten (Skolverket, 2008:70). När Skolverket gör en jämförelse av de 

utvärderingar av förskolan som genomförts efter Lpfö98s införande, upptäcker de att 

dokumentationen alltmer används som underlag för reflektion och samtal bland personalen i 

förskolan. (Skolverket, 2008:71). Detta visar en utveckling inom området som ingen av de 

ovanstående avhandlingarna tagit upp, dock visar Skolverkets jämförelse endast att en ökning 
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skett hur stor denna ökning är framgår däremot inte. Resultatet behöver inte betyda att det är 

vanligt att personalen i förskolan för reflektionssamtal kring dokumentationerna. 

 

4. Metod  

Min undersökning följer den hermeneutiska vetenskapsriktningen, då allt insamlat material 

har tolkats för att kunna sättas in i ett sammanhang.  Filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-

2002) menar att förståelse av ny kunskap alltid är beroende av den förförståelse varje individ 

har. Detta innebär inom den hermeneutiska vetenskapstraditionen, att de erfarenheter varje 

individ bär med sig påverkar hur denne tolkar och förstår nya kunskaper (Thomassen, 

2007:95). Min förförståelse inom området dokumentation i förskolan är begränsad till den 

kunskap jag tillägnat mig under utbildningens praktikperioder. Min förkunskap är begränsad 

till en förståelse för de svårigheter lärare kan stå inför i användandet av olika metoder för 

dokumentation, då det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan att dokumentera för att 

utveckla verksamheten till när det blir individuella bedömningar av barnen. Jag kan även se 

att det kan vara svårt att synliggöra barns utveckling utan att det sker en form av bedömning 

av barnens utveckling. Hur mina förkunskaper och min förförståelse påverkat denna 

undersökning är inte helt tydligt, men jag har i min undersökning medvetet strävat mot en 

utökad förståelse utifrån nya perspektiv och kunskaper. Jag är dock medveten om att allt 

material är tolkat utifrån mina perspektiv som forskare och att det liksom Thomassen 

förklarar, är svårt att vara fullständigt objektiv i vetenskapliga undersökningar (Thomassen, 

2007:108).  

 

4.1 Val av metod 

Filosofen MagdaleneThomassens förklaring av vad en metod är, kan sammanfattas som det 

sätt forskaren väljer att samla in material från verkligheten, sitt empiriska material, för att få 

svar på sina frågor (Thomassen, 2007:67). Jag har valt intervju som metod för att försöka få 

svar på mina frågeställningar. Dessa intervjuer har jag utfört i fyra olika förskolor belägna 

inom samma kommun. Jag har samlat in mitt empiriska material genom att intervjua en lärare 

i varje förskola.   



17 
 

Ann Kristin Larsen, högskolelektor, menar att kvantitativa metoder är användbara då 

forskaren vill ha en representativ bild av de undersökta fenomenen, detta har dock inte varit 

min strävan i undersökningen (Larsen, 2009:23). Därför kan resultaten i denna undersökning 

inte heller generaliseras eller antas gälla för alla förskolor, kommuner eller lärare i förskolan. 

Resultaten kan inte heller antas gälla alla förskolor i den kommun där undersökningen 

genomförts. Den metod jag istället använt mig av, är den kvalitativa metoden. En fördel med 

denna metod är att forskaren, som Larsen förklarar, får möjlighet att skapa sig en helhetsbild 

av det fenomen som undersöks. Vid de personliga kontakter som ges vid intervjutillfällen, får 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och få förklaringar, vilket ger ett ökat djup och mer 

förståelse för fenomenet. En nackdel med den kvalitativa metoden är att intervjuaren kan 

påverka informanten, vilket kan ge svar som inte alltid är fullt sanna. Informanten ger kanske 

de svar som hon tror att intervjuaren vill ha eller också kan det vara svårt för informanten att 

vara ärlig i intervjusituationen (Larsen, 2009:27). 

Larsen förklarar att det som kännetecknar en kvalitativ intervju är att informanten får 

möjlighet att själva formulera sina svar, till skillnad från en kvantitativ intervju då 

informanten endast kan välja mellan några svarsalternativ (Larsen, 2009:83). Fördelen med en 

kvantitativ intervju är att mängden information som insamlas blir lättare att hantera och 

överblicka, vilket innebär att forskaren sparar tid vid efterarbetet. Men denna typ av intervju 

passar inte mina frågeställningar, då jag vill ha svar med information som ger ett större djup 

och förståelse. Jag har därför valt det Larsen kallar en ostrukturerad intervju och även 

sammanställt en intervjuguide innehållande de frågor och ämnen som kan ge information till 

min undersökning (Larsen, 2009:84). Informanten har fått tala fritt och jag har ställt 

följdfrågor anpassade efter den information jag fått, för att få informanten att utveckla sitt 

svar.  

Larsen menar vidare att det är av stor vikt att den som intervjuas inte känner sig bedömd 

utifrån sina svar (Larsen, 2009:87). Jag har av denna anledning ägnat mycket tid åt mina 

formuleringar i intervjufrågorna och valt bort värdeladdade begrepp och uttryck. Jag har även 

varit ytterst försiktig i mitt användande av ordet bedömning då det handlar om barnen, då 

detta kan uppfattas som något tabubelagt inom förskoleverksamheten. Jag har även varit 

noggrann med mina uttryck och mitt kroppsspråk för att inte påverka informanten genom att 

avslöja vad jag själv tycker. Jag har försökt att endast agera uppmuntrande och intresserat, för 

att undvika det som Larsen kallar intervjueffekten. Med detta menar hon att det är av stor vikt 
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att intervjuaren undviker att påverka informanten genom sin närvaro. Larsen förklarar att just 

intervjueffekten är den största svagheten med intervjumetoden (Larsen, 2009:87). 

 

4.2 Kritisk diskussion 

Jag har valt bort observation som metod, då jag ansåg denna metod inte skulle ge mig relevant 

information för att svara på mina frågeställningar. Själva dokumentationen och bedömandet 

av barnens kunskaper är trots allt något som oftast sker i tysthet och som därför är nästintill 

omöjliga att observera. Det jag eventuellt hade kunnat observera skulle vara vid de tillfällen 

då lärarna öppet meddelade eller agerade kring något av barnens alster eller uttryck som 

lärarna ansåg vara av värde för att spara för dokumentation och jag hade då kunnat ställa 

följdfrågor angående vad lärarna baserade sina synpunkter på att just dessa alster var av vikt 

att dokumentera. Men detta hade krävt långvariga observationer till vilket tiden för denna 

undersökning inte hade räckt. Därför har jag valt bort observation som metod.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 

Jag använde ett godtyckligt urval som metod för att välja ut personer till min undersökning. 

Larsen förklarar att man då gör ett medvetet urval av lämpliga informanter baserat på de 

kriterier som anses lämpliga i undersökningen (Larsen, 2009:77). De kriterier jag baserade 

mitt urval på var lärare på olika förskolor inom samma kommun, men med en geografisk 

spridning. Jag valde yrkeskategorin lärare och uteslöt därmed andra pedagoger som är 

verksamma i förskolan, exempelvis barnskötare, därför att lärarna har det större ansvaret för 

området pedagogisk dokumentation i förskolan. Jag valde att inte intervjua fler än en lärare på 

varje förskola. Detta val gjorde jag då de flesta förskolor har olika arbetssätt och metoder trots 

att de befinner sig inom samma kommun och följer samma skolplan, vilket kändes relevant att 

uppmärksamma i min undersökning. Förskolorna valde jag efter en systematisk genomgång 

av den kortfattade information som på kommunens hemsida fanns om förskolornas 

verksamhet. Jag valde förskolor som nämnde arbete med pedagogisk dokumentation eller 

kunskapsutveckling, då jag antog att dessa förskolor troligtvis ansåg detta område vara av stor 

vikt i deras verksamhet. Valet av kommun för min undersökning föll på en kommun som 
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geografiskt ligger mellan storstad och landsbygd. I kommunen finns 42 kommunala förskolor, 

vilka finns inom olika områden med stora socioekonomiska och kulturella variationer. Jag 

valde därför att utföra mina intervjuer på förskolor belägna i olika delar av kommunen.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Jag började med att kontakta förskolecheferna för de olika förskolor jag valt ut, via mail. Att 

jag valde att först ta kontakt med förskolecheferna var för att jag ansåg det var viktigt att 

informera dem i första hand, om hur jag ville använda information från deras förskolor i min 

undersökning. Förskolecheferna fick kortfattad information om min undersökning, mitt syfte 

med undersökningen och varför jag ville komma till just deras förskola. Mitt första utskick 

mailade jag till fem utvalda förskolor, varav tre genast svarade att de skulle kontakta lämpliga 

lärare på förskolan. En av dessa förskolechefer ville även träffa mig för att få mer information 

om min undersökning, innan jag fick komma till förskolan för en intervju. De övriga 

meddelade mig sitt intresse för undersökningen och hänvisade mig vidare till lärare på 

förskolan för att bestämma tid för intervju. Jag upptäckte under min mailkontakt med 

förskolecheferna att de ville ha mer information och jag valde därför att bifoga ett 

informationsbrev (se bilaga A). Huvudfrågorna till min intervju bifogade jag till de som 

efterfrågade dem. Ett andra utskick av förfrågan till förskolechefer inom kommunen 

resulterade i att jag fick möjlighet att intervjua ytterligare en förskollärare i en förskola. 

Slutligen fick jag då godkännande att besöka och genomföra intervjuer av fyra lärare i olika 

förskolor, vilka utgör denna undersöknings empiriska material. 

Enligt Dalen behöver man i varje kvalitativ undersökning genomföra en provintervju för att 

testa intervjufrågorna och sin egen intervjuteknik (Dalen, 2007:36). Min första intervju 

fungerade till viss del som provintervju då jag upptäckte vilka ändringar jag behövde göra i 

mina frågeformuleringar inför följande intervjuer. Jag fick även en uppfattning om hur lång 

tid intervjuerna tog att genomföra. Denna och efterföljande intervjuer tog mellan 40 - 60 

minuter att genomföra. 

Mina intervjuer var ostrukturerade på så sätt att jag hade ett antal huvudfrågor som jag ville 

ha svar på, men jag frågade dem inte i samma ordning och på samma sätt i alla intervjuer. Jag 

anpassade även följdfrågor och formuleringar efter den jag intervjuade och vid de tillfällen 

något svar kändes oklart, upprepade jag det svar jag fått med ett inledande om jag förstått 
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personen rätt. Detta tillvägagångssätt kräver dock skicklighet i intervjuteknik och Staffan 

Stukát, fil. dr i pedagogik, menar att informationen man får genom denna intervjumetod inte 

alltid är jämförbar och pålitlig. (Stukát, 2011:44). 

Jag valde att endast föra anteckningar under samtliga intervjuer, då jag tidigt i min 

undersökning upptäckte en motvilja från de inblandade till att använda ljudupptagning. Jag 

valde därför att inte använda metoden under någon intervju, då jag genomgående ville 

använda samma metoder i alla intervjuer. Detta har dock medfört att jag gått miste om den 

information jag inte omedelbart antecknat eller uppmärksammat vid intervjutillfället. Jag kan 

inte heller använda citat hämtade ur intervjumaterialet i min undersökning, något Dalen anser 

vara värdefullt för kunna ge ett fylligt material till rapporten (Dalen, 2007:105). Att endast 

anteckna under intervjuerna medförde emellertid att den extra tid det tog för mig att anteckna, 

gav intervjupersonerna extra betänketid, vilket ofta resulterade till ytterligare kommentarer 

och information. Dalen påpekar att det i forskningssammanhang är viktigt att lyssna och ge 

informanterna tid att formulera det de vill säga (Dalen, 2007:39). I direkt anslutning till 

avslutad intervju tog jag mig tid att renskriva mina anteckningar och att skriva ner sådan 

information som jag registrerat, men inte antecknat. Jag skrev även ner tankar och tolkningar 

som uppstått under intervjutillfället, för att minnas situationerna bättre. Jag gjorde dock 

tydliga anteckningar som markerade vad som var direkt information från informanterna och  

vad som var mina tolkningar, för att inte blanda ihop dem. Dalen förklarar hur analysarbetet 

startar redan under intervjun, då forskaren observerar och reflekterar kring informationen som 

framkommer och menar att det då är viktigt att notera dessa funderingar (Dalen, 2007:67). 

 

4.5 Bortfall  

Ett visst bortfall skedde under undersökningens inledande då några förskolechefer av okänd 

anledning inte besvarade mina mail. Några chefer hade dock semester men hänvisade då 

vidare till annan ansvarig. Jag skrev fortlöpande mail till olika förskolechefer till dess jag fått 

bekräftelse från tillräckligt många. Jag upplevde inledningsvis en viss misstänksamhet mot 

min undersökning, då jag till en början fokuserade min undersökning på bedömning i 

förskolan. Jag uppfattade ett avståndstagande från några kontaktpersoner när uttrycket 

bedömning användes, då de menade att det inte förekom bedömning i förskolan. Under den 

inledande fasen av undersökningen insåg jag att det område jag ville undersöka passade bättre 



21 
 

att benämna dokumentation i förskolan. Jag valde därför att byta infallsvinkel, då jag ansåg att 

dessa begrepp berör samma område. Jag upplevde sedan en större vilja att delta i 

undersökningen.  

Inga bortfall påverkade dock mitt ursprungliga urval av förskolor belägna i olika sociala 

områden, då de fyra lärare jag slutligen fick möjlighet att intervjua samtliga befann sig på 

förskolor som geografiskt fanns i olika delar av kommunen.  

 

4.6 Analysmetod  

Jag har som metod i analysen använt mig av innehållsanalys. Syftet med denna metod är 

enligt Larsen att upptäcka återkommande mönster i det insamlade materialet. Metoden 

innebär att forskaren efter materialinsamlandet skriver om materialet till texter, vilka sedan 

sorteras utifrån olika kategorier. Forskaren jämför och granskar sedan materialet för att finna 

mönster, vilka slutligen analyseras i jämförelse med tidigare forskning och teorier. Resultatet 

leder sedan till ny kunskap inom området. (Larsen, 2009:101).  

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Vid användning av kvalitativa intervjuer som metod menar Monika Dalen, professor i 

specialpedagogik, att valet av informanter är viktigt. Hon menar att samtidigt som antalet 

informanter inte kan vara för många, då både genomförande och efterarbete kräver mycket 

tid, måste forskaren se till att det underlag hon samlar in håller så pass hög kvalitet att det går 

att tolka och analysera (Dalen, 2007:54). Troligtvis hade ett större antal informanter utgjort ett 

större underlag för mina tolkningar och analyser, men detta hade medfört en långt mer 

tidskrävande process än vad denna undersökning syftar till. Den information jag samlat in har 

trots allt varit tillräcklig för att ge svar åt mina frågeställningar. 

Informanternas pålitlighet styrks av deras frivillighet att medverka i undersökningen och av 

deras intresse av undersökningsområdet, vilket kan ha medverkat till att de ville ge ett ärligt 

och gediget material till min undersökning. Den misstänksamhet som uppstod då jag 

inledningsvis använt ordet bedömning, avgjorde valet att visa frågorna i förväg. Jag upplevde 

att informanterna blev mer avslappnade då de strax innan intervjun fick se frågorna, de visste 
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då vad som skulle efterfrågas under intervjun och var mer förberedda. Ibland förekommer 

ämnet bedömning i förskolan i samhällsdebatten och det finns en viss kritik mot den ibland 

bedömningslika dokumentation som används i förskolan, varför jag förstått att detta ett 

område som måste närmas med försiktighet. Även informanterna kan därför antas varit extra 

försiktiga i sina uttalanden, vilket var ännu ett skäl till att jag i några fall valde att visa 

frågorna innan intervjun.  

Mina frågor (se bilaga B) var formulerade med neutrala informationsfrågor inledningsvis, 

som följdes av frågor som tillsammans gav ett underlag för att ge svar åt den frågeställning 

som min undersökning utgår ifrån. Avslutningsvis ställdes frågor kring önskad utveckling 

inom området och möjlighet för informanten att tillägga något. Vid ett flertal tillfällen 

upprepade jag den information jag fått för att få bekräftelse om att jag uppfattat personen rätt, 

vilket styrker tillförlitligheten till materialet. Frågorna som ställdes var inte ledande och inte 

heller formulerades de muntligt på ett ledande sätt.  

 

4.8 Forskningsetiska principer 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik i min undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002:1-17). Detta innebär att jag försäkrat mig om att jag följt de olika 

kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Hur jag gått tillväga för att 

uppfylla dessa krav beskrivs utförligt under följande fyra punkter. 

 

Informationskravet 

Jag började med att kontakta förskolecheferna för de förskolor där jag ville utföra min 

undersökning. Detta gjorde jag via mail. Jag beskrev då kortfattat vem jag var, vad min 

undersökning handlade om, varför jag vill komma till just deras förskola och vad jag ville 

göra i deras förskola. Jag bifogade dessutom en utförlig beskrivning med information om min 

undersökning. Där fanns information om institution, forskarens namn och undersökningens 

syfte och genomförande. Jag informerade även om frivilligheten i undersökningen samt angav 

var den färdiga undersökningen kommer att publiceras. 
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Samtyckeskravet 

Då samtliga medverkande i min undersökning var myndiga och inga barn varit föremål för 

min undersökning informerade jag endast de direkt inblandade om min undersökning. Jag var 

dock noggrann med att få förskolechefernas samtycke om att få komma till deras förskolor, 

innan jag kontaktade personalen i förskolorna. Alla medverkande fick ta del av min 

informationsbeskrivning innan de gav sitt samtycke och fick möjlighet att ställa frågor om 

något var oklart, innan deras medverkan. De blev också informerade om att de när som helst 

under undersökningens gång kunde välja att avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

För att uppfylla kravet på konfidentialitet har alla kontaktuppgifter, namn på förskolor och 

inblandade personer förvarats åtskilja från de anteckningar jag fört. Så snart uppgifterna och 

informationen fyllt sitt syfte har de blivit raderade eller förstörda. Samtliga namn på lärare 

och förskolor är fingerade i mina anteckningar och uteslutna ur min slutliga rapport. Detta 

innebär att jag vidtagit åtgärder för att försvåra identifikation av de medverkande i min 

undersökning. 

 

Nyttjandekravet 

Alla uppgifter som insamlats och använts som underlag för min undersökning, kommer endast 

att förekomma i densamma. Uppgifterna kommer därför inte att användas i andra syften. 

 

5. Resultat och analys 

Denna del innehåller undersökningens centrala delar. Mitt empiriska material, bestående av 

information från de fyra lärare jag intervjuat, kopplas här samman med min teoretiska ram. 

Informationen jag fått i intervjuerna presenteras inte i sin helhet, utan är av mig utvalda delar 

som jag anser visar något intressant. Resultatet sammanfattas med utgångspunkt i de begrepp 

jag använt i min undersökning, vilka är bedömning, dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. För att få en struktur i analysen och söka svar på min frågeställning har jag 
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delat upp resultat och analys i delarna Dokumentationsverktyg, Urval av metoder för 

dokumentation, Kunskap som process eller produkt och Reflektioner och samtal. 

 

5.1 Informanterna 

Informanterna i denna undersökning har samtliga arbetat mer än 10 år som förskollärare, de är 

mellan 38 och 60 år gamla. Samtliga lärare har utbildat sig innan 1999 och den utbildning de 

har gällande dokumentation och bedömning i förskolan, är mellan 1-2 kurser i pedagogisk 

dokumentation som kommunen anordnat. En av lärarna har dessutom tidigare gått liknande 

kurser, anordnade av dennes dåvarande arbetsgivare i en annan kommun. I analysen kommer 

jag att kalla informanterna W, X, Y, Z för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa med i 

resonemanget. 

 

5.2 Dokumentationsverktyg  

5.2.1 Dokumentation som metod 

De vanligaste verktygen som lärarna använde för dokumentation, var kamera och 

portfoliopärm. Men lärarna gav fler exempel på verktyg som användes i dokumenterande 

syfte. En lärare (X) berättade att barnens egna teckningar och skapande utgör största delen av 

deras dokumentation och en annan lärare (Z) förklarade att de nyligen börjat använda 

videokamera för att dokumentera i verksamheten. Två av lärarna (W, Z) förklarade att de 

fotograferade barnen i verksamheten för att sätta upp på väggarna så att både föräldrar och 

barnen kunde ta del av dem och samtala kring vad de föreställde. De förklarade vidare att de 

hade ytterligare ett syfte med bilddokumentationen, nämligen att de i anslutning till när 

bilderna togs använde dem som underlag för diskussion i barngruppen. De ville på detta sätt 

diskutera och samtala med barnen kring den process lärarna fotograferat. En annan lärare (Y) 

förklarade att ett av deras användningsområden för bilderna var att föra in dem i ett 

datorprogram och samtidigt skriva reflektioner till dem, för att sedan kunna använda 

materialet som underlag för pedagogernas samtal kring verksamheten.  
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5.2.2 Analys av dokumentation som metod  

Dessa exempel på dokumentationsmetoder visar att samma verktyg kan användas på olika 

sätt, beroende på i vilket syfte de används. Dock verkar kameran vara det vanligaste verktyget 

trots att det används i olika syften. Störst användningsområde verkar den dock ha för att 

dokumentera i informationssyfte men även för att använda bilderna som reflektionsunderlag i 

både barngrupp och pedagoger emellan. En lärare förklarade dock att de mestadels använde 

barnens eget material som dokumentation, hur de sedan diskuterade och reflekterade kring 

detta material framkom tyvärr inte under intervjun.  

Skolverkets undersökning av förskolan visade att det var just kamera och portfolio som var de 

vanligaste verktygen för dokumenterande i förskolan (Skolverket, 2008:70). Sheridan och 

Pramling-Samuelsson menar att reflektionsprocessen är en stor del av dokumentationsarbetet, 

då det är då all dokumentation analyseras och tolkas, vilket de menar är avgörande för att 

kunna få ny kunskap som leder till utvecklingar av verksamheten. Sheridan och Pramling-

Samuelsson förklarar att det är i analysen och tolkningen av materialet som det går att 

upptäcka mönster, likheter och skillnader, vilket är vägledande för vilka förändringar som 

behöver utföras i verksamheten (Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2010:67ff).  

 

5.2.3 Portfolio som metod 

Syftet med portfoliopärmarna visade sig vara något oklara utifrån den information jag fick. På 

ett par förskolor förklarade lärarna (X, Z) att pärmarna innehöll material i form av olika alster 

som barnen tillverkat och målat, bilder på barnen och ibland barnens kommentarer till olika 

bilder och projekt. Vem pärmarna vände sig till gav lärarna dock olika svar på. De lärare som 

beskrev portfolio som metod (W, X, Z) berättade att de fungerade som underlag för 

utvecklingssamtal med föräldrarna, då visade och förklarade lärarna barnens utveckling 

genom att visa på olika saker i pärmen. En lärare (W) förklarade att pärmen egentligen 

fullgjort sitt syfte efter det att förskolan infört pedagogisk dokumentation, men hon förklarade 

att de ändå behållit pärmarna för barnens skull. Hon menade att barnen då själva kunde titta i 

sin pärm och reflektera kring sin egen utveckling.  
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5.2.4 Analys av portfolio som metod 

Min uppfattning av portfoliopärmarnas funktion är att lärarna samlar barnens alster och bilder, 

projekt och annat material som barnen skapat eller medverkat i där. Detta material verkar inte 

ha som syfte att visa processer eller hur en utveckling skett, utan används snarare som 

underlag för att visa vad barnen gjort och kan. Detta kan vara en anledning till att lärare (W) 

menade att pärmarna fullgjort sitt syfte efter införandet av pedagogisk dokumentation. 

Sheridan och Pramling-Samuelsson förklarar att material och metoder som enbart fokuserar 

på vad barnet kan, behöver ersättas av nya metoder som synliggör barnens lärande och 

utveckling (Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2010:63). 

 

5.2.5 Dokumentationen i verksamheten 

Den dokumentation som lärarna berättade att de synliggör i verksamheten skiljer sig åt på 

olika sätt. En lärare (X) förklarade att de fokuserar på bilder och material som visar processer. 

Läraren (X) berättade att deras syfte med synliggörandet av olika projekt i förskolan inte var 

att alla barns alster ska representeras, utan läraren menade att de ofta valde ut bilder och alster 

som visade olika delar i projektet. Lärare (W) berättade att de använde dokumentation på 

samma sätt som föregående lärare, men lärare (W) förklarade att deras dokumentation till stor 

del bestod av bilder som visade olika detaljer av en arbetsprocess. Anledningen till 

dokumentationen var inte att visa bilder på barnen, utan aktiviteten, därför brukade inte 

barnen vara i fokus på bilderna förklarade läraren. Läraren (W) berättade vidare att de även 

använde dokumentation i verksamheten som inspiration till barnen. De bilder som visade 

olika byggprojekt barnen medverkat i, sattes exempelvis upp i ”bygg-rummet”. En tredje 

lärare (Z) berättade att de bilder de satte upp i verksamheten ofta visade olika aktiviteter de 

gjort tillsammans med barnen på förskolan, dessa bilder användes sedan som information till 

föräldrarna. Läraren förklarade att de också satte upp bilder på barnens nivå i lokalerna, dessa 

bilder föreställde barnen när de utförde någon aktivitet som att måla eller bygga.  

 

5.2.6 Analys av dokumentationen i verksamheten 

De två första exemplen då lärarna beskrev hur de prioriterade delar av hela den gemensamma 

processen tyder på ett medvetet användande av dokumentationen. Det viktiga för dessa lärare 
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är inte att dokumentera barnen eller det de skapat utan de försöker snarare fånga och 

synliggöra kunskapsprocessen. Att detta förhållningssätt är ovanligt i förskolan, menar 

Sheridan och Pramling-Samuelsson, som förklarar att lärare ofta väljer ut dokumentation utan 

eftertanke eller kunskap om hur materialet ska sammanställas (Sheridan & Pramling-

Samuelsson, 2010:50).  

Lärare (Z) beskrivning av deras synliggörande av hur de använder dokumentationen visar ett 

annat förhållningssätt jämfört med de ovanstående förskolorna. Här används dokumentationen 

snarare för att visa barnen och vad de kan. Anledningen till att dokumentationen används på 

detta relativt oreflekterade sätt, kan vara att det saknas ett pedagogiskt syfte med 

dokumenterandet. Då kan det vara lätt att kameran används för att ta bilder men syftet med 

dokumenterandet saknas. Det är därför viktigt att pedagogerna har kunskap om vad barnen 

gör i aktiviteterna för att veta vad de ska lyfta fram och vad som är viktigt att dokumentera. 

Taylor förklarar att det är av stor vikt att den som avgör vad som är viktig kunskap, känner till 

området på djupet, för att kunna se processen som ligger bakom och inte bara fokusera på 

resultatet (Taylor, 1994:245).  

 

5.2.7 Kunskapskontroller 

Samtliga intervjuade lärare berättade att de på kommunens uppdrag utför kunskapsorienterade 

kartläggningar av barnens läs- och skrivutveckling, kallad LUS (se bilaga C) och 

kunskapsutveckling i matematik, kallad MOS (se bilaga D). Dessa utför lärarna på olika sätt i 

förskolorna men resultaten ska alla förskolor sedan skicka in till kommunen när barnen är 5 år 

(LUS) respektive 4 år (MOS). En lärare (Z) beskrev hur de i förskolan observerar barnen och 

testar om de kan dem olika sakerna som står i protokollen, t.ex. att sortera, ramsräkna eller i 

vilken läsriktning de ska läsa. Lärarna kan då se hur långt barnen kommit i sitt matematiska 

tänkande och sin läs- och skrivutveckling och lärarna kryssar i protokollet vartefter de 

upptäcker att barnen uppfyller målen. Läraren poängterade dock att de stöttar och uppmuntrar 

de barn som ännu inte når upp till målen i protokollet, men inte så att det blir som ett förhör. 

Läraren (Z) förklarade att det endast är de första tre punkterna i protokollerna som barnen bör 

uppnå i förskolan, resterande del av protokollet är kunskapsmål som barnen bör uppnå i 

grundskolan. En förklaring till varför förskolorna ska använda dessa kunskapsunderlag gav 

läraren (Z), som menade att syftet är att upptäcka om det är några barn som behöver extra 

”hjälp” och stöd. Lärare (W) ansåg att materialet var bra för att förskolan med hjälp av 
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kunskapsunderlagen kan upptäcka om det är någon punkt som flera barn inte klarar, då menar 

läraren att detta område är något förskolan borde arbeta vidare med. Lärare (X) uttryckte dock 

ett visst missnöje över att informationen kring kartläggningarna var bristfälliga, då den enda 

information de hade att tillgå var en bok om vad de olika målen innebar.  

 

5.2.8 Analys av kunskapskontroller 

Ingen lärare uttryckte ett direkt missnöje eller ifrågasatte protokollens funktion, de verkade 

snarare se möjligheterna med dem. Men om det är som en av lärarna antydde, att de inte fått 

någon direkt utbildning om hur utvärderingarna ska användas, kan detta vara ett skäl till att 

ingen kritik framkom under mina intervjuer. Trots att lärarnas ambitioner är att uppfyllandet 

av målen inte ska likna traditionella kunskapsförhör, så är det trots allt en 

kunskapsbedömning de utför som liknar de bedömningar som används i grundskolan. Det 

material som förskolorna använder för att bedöma barnens läs- och skrivutveckling (LUS) är 

dessutom ett material som är särskilt framtaget för att kartlägga barns läsutveckling i 

grundskolan (Skolverket, 2008:81). Det går att ana olika kunskapssyner mellan lärarna utifrån 

deras synpunkter på hur protokollen kan användas. Den ena läraren (Z) förklarade exempelvis 

att de kryssade i vartefter eleverna nått olika kunskapsmål, men hur de i förskolan kunde 

använda underlaget för att utveckla verksamheten framkom inte. Detta till skillnad från lärare 

(W) som ansåg att underlagen gav pedagogerna en god överblick över vad de i verksamheten 

behövde arbeta mer med. Detta innebär givetvis inte att läraren (Z) inte använde 

informationen i vidare syfte för att arbeta vidare med i verksamheten, men det var inget som 

uttrycktes i min intervju.  

I Skolverkets utvärdering av förskolan framkommer det att många kommuner utvecklat 

färdiga mallar rörande barnens språkutveckling (Skolverket, 2008:72). Vallberg Roth menar 

att det verkar finnas ett behov av att använda tester och bedömningar för att upptäcka de barn 

som behöver extra stöd, men hon menar att det samtidigt är de som behöver detta stöd, som 

blir mest utsatta av att kontrolleras och bedömas (Vallberg Roth, 2010b:186). Säljö riktar 

kritik mot synen på att förmågor skulle vara något givet som finns inom varje människa och 

menar att det är vanligt att se på kunskap som något alla har mer eller mindre av (Säljö, 

2005:67ff).  
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5.3 Urval av metoder för dokumentation 

5.3.1 Utveckling av metoderna 

Lärare (W) förklarade att det inte var ett aktivt val av förskolan att använda just de metoder de 

använder. Läraren förklarade att deras användande av kameran till exempel blivit en naturlig 

del av verksamheten nu. Läraren berättade att förskolan ibland får både direktiv och förslag 

från sina chefer gällande vilka metoder eller material de ska använda för att dokumentera i 

verksamheten. Läraren berättade också att det händer att de får förslag på metoder som lärarna 

inte vill använda och då måste de gemensamt diskutera för- och nackdelar med metoderna. En 

annan lärare (Z) berättade att avdelningen får lämna önskemål om metoder och material och 

ett av deras önskemål, att få använda filmkamera som dokumentationsverktyg, fick de 

beviljat. Den övergripande bild lärarna gav under mina intervjuer var att alla lärare trots allt 

tyckte att de olika verktygen för dokumentation var bra och de flesta uttryckte även en önskan 

om att få fler verktyg för att kunna dokumentera effektivare i verksamheten. De ville 

framförallt ha olika tekniska verktyg som hjälpmedel, ett par lärare (Z, W) förklarade att de 

ville ha datorer på varje avdelning för att på ett snabbt sätt kunna föra in dokumentation och 

reflektioner i olika program. De förklarade att mycket information glömdes bort när de var 

tvungna att stå i kö till förskolans gemensamma datorer. Lärare (W) berättade även att de på 

hennes förskola snart skulle få datorer till avdelningarna, men hon menade att det även var 

önskvärt att pedagogerna fick utbildning i PowerPoint. Flera lärare (Y, W, Z) uttryckte också 

en strävan mot att barnen skulle involveras mer i dokumenterandet. De menade att barnen 

tyvärr inte får möjlighet att vara med och bestämma vilket underlag barnen ansåg visade en 

utveckling, men detta var något de ville bli bättre på.  

 

5.3.2 Analys av utveckling av metoderna 

Jag tolkar detta som att lärarna har ett visst inflytande över vilka material de ska använda i 

förskolan, men att det ändå är de ansvariga cheferna som bestämmer.  Däremot verkar det 

vara lärarna som hittar praktiska metoder för hur dessa material sedan används i 

verksamheten. Lärarnas inställning till dokumentationsmaterial och metoder anser jag visar att 

det finns en vilja och ett behov av att utveckla gamla och finna nya metoder för att synliggöra 

barns lärande och utveckling.   
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För att komma ifrån metoder som fokuserar på vad barnet kan, måste lärare som Sheridan och 

Pramling-Samuelsson föreslår, inta ett barnperspektiv och låta barnen vara delaktiga 

(Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2010:63). Det går även att finna likheter med hur 

Fagerlund och Högberg menar att ansvariga på kommun och skolor överlåter ansvaret för hur 

bedömningar ska utföras i verksamheten på lärarna (Fagerlund & Högberg, 2007:128).  

 

5.4 Kunskap som process eller produkt 

5.4.1 Kunskap som process 

En av lärarna (W) förklarar att pedagogerna i den förskola hon arbetar i, huvudsakligen 

använder kameran som verktyg för att dokumentera barnens utveckling och skapande i 

verksamheten. Hon berättar att när barnen tagit sig an något kunskapsutvecklade tar 

pedagogerna bilder under hela arbetets gång. Hon förklarar att det inte är barnen som 

individer som är motiv, utan utvecklingsprocessen. I fokus står kunskapsutvecklingen som 

pedagogerna försöker fånga, vilket innebär att bilderna ibland enbart föreställer ett par händer 

som arbetar eller bygger. Dessa bilder använder pedagogerna sedan i barngruppen som 

underlag för reflektion kring processen. Ett vidare led i dokumentationen är att lärarna sedan 

väljer ut och sätter upp bilderna på lämpliga platser i verksamheten för att ge barnen 

återkoppling och inspiration. Läraren förklarar att det kan vara svårt för en del föräldrar att de 

inte får med sig saker hem som barnen skapat, men läraren förklarar att varken pedagogerna 

eller barnen är fokuserade på produkterna de skapar, utan att det är just utvecklingen på vägen 

dit som är viktig.  

 

5.4.2 Analys av kunskap som process 

Lärarens beskrivning av tillvägagångssättet för dokumentationen tyder på att de i denna 

förskola dokumenterar processerna som sker och inte enbart fokuserar på slutresultatet. Den 

reflektion som sedan sker mellan pedagoger och barnen visar att det är en pedagogisk 

dokumentations process som sker, då de använder dokumentationen för att vidareutveckla 

verksamheten. Denna process sker både när de samtalar kring dokumentationen i 

barngruppen, men även då barnen i sin egen verksamhet har dokumentationen att tillgå när de 

söker inspiration att utvecklas vidare. Läraren beskriver även ett dilemma de ställs inför, när 
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föräldrarna efterfrågar produkterna av det barnen skapat i förskolan medans pedagogerna 

snarare vill uppmärksamma processerna.   

Förklarat med ett sociokulturellt perspektiv utifrån Dewey, går det att se att lärandet och 

utvecklingen inte avstannar i en kunskapsprocess, utan fortsätter i nya processer. Detta 

innebär att det kan vara svårt att avgöra vad som är den slutliga produkten av en 

kunskapsprocess. Dewey menade att drivkraften i processen försvinner om man fokuserar på 

målet (Dewey, 1980:45). Lärarens beskrivning av deras arbetssätt stämmer väl in på Lenz 

Taguchis förklaring av hur en stor del av arbetet med pedagogisk dokumentation bygger på 

gemensamma reflektioner (Lenz Taguchi, 1997:15).  

 

5.4.3 Kunskap som produkt 

Lärare (Z) ger ett annat exempel på hur dokumentation kan användas för att visa vad barnen 

kan, vilken kunskap de har. Läraren förklarar att de tillfällen då de i förskolan brukar 

dokumentera barnen med hjälp av kamera, är när barnen utför olika aktiviteter, t ex åker 

pulka, går på utflykter eller skapar något i verksamheten. Denna dokumentation används som 

information till föräldrarna, både genom att synliggöras i de utrymmen på förskolan som 

föräldrarna har tillgång till, men även som underlag för utvecklingssamtal. Bilderna sätts även 

upp i verksamheten så att barnen kan se dem. 

 

5.4.4 Analys av kunskap som produkt 

När syftet med dokumentationen är att visa barnens kunskaper, är det möjligt att en del av den 

pedagogiska tanken med verktyget glöms bort. Läraren uttrycker dock en medvetenhet om att 

de med kameran istället borde fokusera mer på vad som sker i aktiviteten, istället för att 

endast visa ett barn som åker pulka. Men när en del av syftet med dokumentationen är att visa 

för utomstående vad barnen gör i förskolan, kan denna fokusering på barnen uppfylla sitt syfte 

eftersom det ger information till föräldrarna om vad deras barn gör. Det är lätt hänt att 

analysera detta som att pedagogerna i denna förskola dokumenterar utan pedagogiskt syfte, 

men det är möjligt att barnens kunskapsprocesser synliggörs i samband med de samtal de för 

med barnen kring dokumentationen. Lenz Taguchi förklarar att när kunskapsmålet blir det 
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viktiga är det lätt hänt att processen glöms bort och hon menar att det då finns en risk att hela 

utvecklingen kan hamna i skuggan (Lenz Taguchi, 1997:44).   

När syftet med dokumentationen är att ge information till föräldrarna, kan det vara svårt att se 

hur det stämmer överens med det syfte läroplanen menar att dokumentationen ska ha, 

nämligen att barnens utveckling och lärande behöver dokumenteras för att förskolans kvalitet 

ska kunna utvärderas (Lpfö98 rev.2010:14). Samtidigt finns ett behov och en vilja hos 

föräldrar av att veta vad deras barn gör i förskolan och fotodokumentation är en effektiv 

metod att tillgodose detta. Föräldrarna får möjlighet att utifrån bilderna få vidare information 

av sina barn, då barnen utifrån bilderna reflekterar, förklarar och vidareutvecklar saker som 

skett i verksamheten. Det uppstår därmed en reflektionsprocess kring dokumentationen, men 

dessa samtal verkar dock inte användas av pedagogerna i förskolan för att utvärdera 

verksamheten.  

 

5.4.5 Kunskap som process och produkt 

Läraren (X) förklarade att de synliggör barnens utveckling genom att vid upprepade tillfällen 

under året be barnen skriva sitt namn. Dessa alster, vilka läraren menar visar barnens 

skriftutveckling, sätter de sedan upp på rad i verksamheten så att alla kan se dem. Ett annat 

exempel som samma lärare gav var hur de dokumenterade barnens arbete kring olika projekt. 

Läraren beskrev att de dokumenterade olika processer i utvecklingen av projektet, vilket 

kunde vara genom bilder, teckningar, ritningar och nedskrivna uttryck från barnen. Allt detta 

material fyllde vartefter en dokumentationsvägg som fanns uppsatt i verksamheten och detta 

fortgick så länge barnens intresse kring projektet finns kvar.  

 

5.4.6 Analys av kunskap som process och produkt 

Detta visar exempel på hur förskolans metoder kring dokumentation kan variera mellan både 

utvecklingspsykologiska och sociokulturella perspektiv. Denna lärares beskrivning av deras 

dokumentationsarbete visar att det inom samma förskola kan finnas olika metoder och syften 

med dokumentationen. Att dokumentera barnens skriftutveckling genom att låta barnen med 

jämna mellanrum skriva sitt namn, kan tänkas ha en utvecklingspsykologisk tanke.  Med 

utgångspunkt i att alla barn lär sig skriva på samma sätt, genom träning, synliggör läraren 
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barnens utveckling. Säljö menar att det är vanligt att tro att kunskap är något alla har eller 

saknar, han menar att synen på lärandet istället bör förstås som något föränderligt då 

människan lär och utvecklas genom hela livet (Säljö, 2005:67ff). Min tolkning av lärarens 

beskrivning är att fokus hamnar på produkten av skrivträningen, trots att det är utvecklingen 

som läraren vill uppmärksamma. Det finns här likheter med Vallberg Roths beskrivning av 

den formativa bedömningsformen, som är tänkt att fokusera på den utveckling som sker i 

nutid men ändå i praktiken fokuserar på den utveckling som redan skett (Vallberg Roth, 

2010b:212). 

Lärarens beskrivning av den dokumentationsprocess som sker när pedagogerna synliggör 

barnens egna tankar och utveckling utifrån ett område barnen själva visat intresse för. Detta 

visar en strävan mot att synliggöra barnets kunskapsutveckling istället för att tolka det färdiga 

resultatet som ett bevis på att barnet lärt sig något. Att projektet pågår så länge intresse finns 

hos barnen, tyder på en medvetenhet om att kunskapsprocesserna hos barn inte slutar, utan 

istället leder vidare till nya processer. Vygotskij menar att det är viktigt att barn får lära sig 

hur de själva kan inhämta kunskaper och hur de sedan kan använda sig av dem. Detta menar 

han är möjligt om läraren organiserar den sociala miljön så att barnen kan utvecklas genom 

dessa kunskapsprocesser (Vygotskij, 2003:459).  

 

5.5 Reflektioner och samtal 

5.5.1 Reflektioner mellan pedagogerna  

En lärare (Z) förklarade att de inte diskuterar och utvärderar så mycket kring sina 

dokumentationer pedagogerna emellan, men att det är meningen att de ska det. Gemensamma 

reflektioner och diskussioner kring dokumentationen verkar inte heller förekomma i så stor 

utsträckning som läraren (Y) uttrycker skulle behövas. De samtal som där är avsatta för 

samtal kring verksamheten brukar enligt läraren istället leda in på andra saker i verksamheten. 

5.5.2 Analys av reflektioner mellan pedagogerna 

En förklaring till att pedagogerna i läraren (Z) förskola inte diskuterar kring deras metoder 

kan vara att en av deras metoder är relativt ny för dem, så att de därför inte kunnat utvärdera 

och diskuterat den i arbetsgruppen än. Detta är dock ingen förklaring till att reflektioner kring 

övrig dokumentation uteblir, vilket kan vara ett problem eftersom dokumentationen ska ligga 
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som underlag för att utveckla verksamheten. Hur ofta dessa lärare hade tid avsatt för 

reflektionssamtal och utvärdering ingick inte som frågeställning i mina intervjuer, men utifrån 

den information jag fick från lärarna så förekom reflektioner kring verksamheten, men i liten 

utsträckning. Skolverket har genomfört utvärderingar av förskolan ända sedan verksamheten 

fick en egen läroplan, 1998, och de har upptäckt att lärarna i allt större utsträckning har 

reflektionssamtal om verksamheten utifrån dokumentationer (Skolverket, 2008:71).  

Om ingen reflektion eller utvärdering sker av det material som samlats in för dokumentation, 

så sker heller ingen utveckling, detta menar Lenz Taguchi. Hon förklarar att när reflektionen 

uteblir så representerar dokumentationen bara ett resultat, istället för att kunna användas som 

del i en vidareprocess (Lenz Taguchi, 1997:69).  

 

5.5.3 Reflektioner med barnen  

Det framkom i mina intervjuer att lärarnas samtalsmetoder med barnen kring 

dokumentationerna varierade, liksom syftet med samtalen. En del samtal var vuxenstyrda och 

liknade intervjuer, medans andra var spontana och fördes på barnens initiativ. Alla lärare 

berättade att de fångar upp barnens spontana muntliga uttryck i verksamheten, vilka de 

antecknar och oftast för in i portfoliopärmarna. En lärare (W) förklarade att de gemensamt 

med barnen reflekterade och samtalade kring dokumentationen i barngrupper. En annan lärare 

(X) berättade att de brukade samtala kring bilder och händelser med barnen, att de ställde 

frågor till barnen och att en lärare vid dessa tillfällen ställde frågorna, medans en annan 

antecknade. Båda lärarna (W, X) förklarade dock att de frågor de ställer är öppna, dvs. lärarna 

ställer frågor som låter barnen förklara med egna ord vad de ser eller beskriva vad som hände 

på bilden. Lärare (Z) berättade att de under samlingarna med barnen ställde frågor och 

samtalade med barnen utifrån dokumentationen, men de brukade inte anteckna. Lärare (Y) 

berättade att de får mer information när de antecknar vad de upptäckt i barnens egna 

aktiviteter, än de får när de utför formella ”intervjuer”. På detta sätt förklarar läraren att de 

upptäcker barnens intressen men även var barnen befinner sig i sin kunskapsutveckling och 

vilka kunskaper de utvecklat.  
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5.5.4 Analys av reflektioner med barnen 

Detta visar att det finns variationer kring hur barnen görs aktiva i samtal om dokumentationen 

och den utveckling som den representerar.  Trots att lärarnas (W och Z) frågor låter barnen 

formulera sina egna tankar kan det verka ledande eftersom det är lärarna som väljer ut det 

dokumentationsmaterial de anser vara relevant att samtala kring.  En svårighet med att inte 

anteckna barnens reflektioner kan vara att sedan använda barnens reflektioner för att utveckla 

verksamheten.  

Lenz Taguchi menar att det är viktigt att dokumentera och synliggöra barnets tankar, för att få 

syn på dess kunskapsutveckling. Det är den dokumentationen som sedan ligger till grund för 

lärarnas reflektioner och samtal kring barnens fortsatta utveckling (Lenz Taguchi, 1997:56). 

Läraren (Y) menade att den information de får genom att lyssna på barnen, hjälper dem att få 

information om var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Detta liknar det förhållningssätt 

Sheridan och Pramling Samuelsson uttrycker, när de skriver att det är lika viktigt att ta reda på 

vilka förkunskaper barnen har innan planering av en aktivitet eller lärandesituation, som det är 

att ta reda på vilka kunskaper barnen har efteråt. (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2010:90). 

Detta tillvägagångssätt kan vara effektivt för att finna det Vygotskij kallar ”den proximala 

utvecklingszonen”, vilket är den nivå barnets kunskapsutveckling befinner sig på. Kroksmark 

beskriver Vygotskijs utvecklingsteori genom att förklara hur barnets lärande utvecklas genom 

olika nivåer i socialt samspel med sin omgivning, vilket Vygotskij menade är avgörande för 

att hjälpa barnet framåt i sitt lärande (Kroksmark, 2003:452). 

 

6. Sammanfattning och diskussion  

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur några lärare i förskolan arbetar 

med dokumentation i förskolan, vad de dokumenterar och varför lärarna arbetar med de 

dokumentationsmetoder som de gör. Jag kommer här sammanfatta mina slutsatser och 

diskutera resultatet med hjälp av tidigare forskning. Jag kommer även ge förslag på vidare 

forskning inom området. Den information jag samlat in har jag tolkat och analyserat med 

hjälp av mina begrepp bedömning, dokumentation och pedagogisk dokumentation.  
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Den frågeställning jag sökt svar på är 

- Hur beskriver fyra lärare i förskolan att de arbetar med dokumentation i 

verksamheten?  

- Vad är det lärarna anser att de dokumenterar i de utvalda förskolorna och varför? 

 

Resultatet är baserat på den information jag fått i mina intervjuer av de fyra lärarna i 

förskolan. Resultatet är på intet sätt allmängiltigt eller uttömmande, jag har endast fått 

information utifrån de frågor jag ställt under intervjun, därför kan delar av metoderna och 

arbetssättet i verkligheten innehålla större nyanser och variationer än jag här kan redovisa. 

Den information jag samlat in visar hur just dessa fyra lärare arbetar med dokumentation och 

kan inte generaliseras eller antas gälla för alla lärare i förskolan. Resultatet ger ändå en bild av 

hur det kan se ut i arbetet med dokumentation i förskolan. 

 

6.1 Diskussion 

Det verktyg som flera av lärarna använde mest i dokumentationsarbetet var kameran och då 

denna användes var det i syfte att ta bilder av barnen i verksamheten. Några lärare fokuserade 

på att synliggöra kunskapsprocessen när de fotograferade, medans andra lärare tog bilder på 

barnen för att visa vad de gjort i verksamheten. I Markströms studie av förskolan har hon 

funnit att det material som lärarna väljer att visa upp avslöjar vilka förmågor och kunskaper 

lärarna tycker är viktiga. Markström skriver i sin studie att detta avslöjar en maktstruktur som 

visar vad lärarna har för förväntningar på barnen och vad de anser vara normalt och avvikande 

(Markström, 2005:119). Oavsett vad lärarna fokuserar på när de tar kort, sänder de därmed 

signaler till barnen om vilka förmågor och kunskaper de anser vara viktiga att synliggöra.  

I Skolverkets utvärdering av förskolan framkommer det att användandet av tester och andra 

kunskapsbedömningar ökar i förskolan (Skolverket, 2008:78). Detta kan bero på att även 

kunskapsmålen för förskolan ökar, liksom kraven på att lärarna i förskolan ska uppvisa god 

kvalitet i verksamheten. Lärarna hade en till synes okritisk inställning till användandet av de 

olika kunskapsmallarna (LUS och MOS) som de använde i förskolan. Även om syftet, som en 

av lärarna förklarade, var att tidigt upptäcka vilka barn som behöver extra stöd går det inte att 

undkomma att dessa mallar bedömer vilka kunskaper barnen har eller saknar. Trots att 
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bedömningarna, som jag uppfattade det sker utan att barnen är medvetna om det, så undrar jag 

om inte denna kunskapsfokusering kan leda till att lärarna även bedömer andra förmågor som 

barnen har eller saknar. Bjervås har i sin avhandling om pedagogisk dokumentation i 

förskolan kommit fram till att dokumentation som verktyg inte bör ske på ett oreflekterat sätt. 

Hon menar att när fokus ligger på bristerna i barnens kunskapsutveckling kan det bli tungt för 

barnen, samtidigt som konsekvenserna av att fokusera på förmågorna kan bli att det ställs för 

höga krav på barnen (Bjervås, 2011:228). 

Det som styrde hur lärarna använde dokumentationen verkade vara målgruppens behov. Jag 

upptäckte tre olika anledningar till varför lärarna använde dokumentation: 

1. För att ge information om barnens kunskapsutveckling och förskolans verksamhet till 

föräldrarna. Denna information bestod till stor del av bilder men kunde även vara 

barnproducerat material, som teckningar eller annat material. 

2. För att användas som reflektionsunderlag och inspiration till barnen i förskolan. Denna 

dokumentation bestod till stor del av bilder som lärarna tagit i verksamheten, 

föreställande barnen eller något projekt barnen skapat eller varit medverkande i. 

3. För att användas som reflektionsunderlag mellan pedagogerna i syfte att utveckla 

verksamheten.  

Dessa olika användningsområden för dokumentationen ägnades det olika mycket tid och 

fokus åt i förskolorna. Barnens föräldrar vill ha information om vad deras barn gör i förskolan 

och som en lärare även förklarade, föräldrarna vill ha med sig saker som barnen gjort hem. 

För att ge barnen återkoppling till vad de gjort i verksamheten använder lärarna bilder och 

projektarbeten som underlag för samtal. Det var endast en liten del av dokumentationen som 

användes som underlag för reflektionssamtal mellan pedagogerna. Trots det verkade 

ambitionerna och viljan till fler samtal finnas hos lärarna. Frågan är hur dokumentationen kan 

användas för att utveckla verksamheten om ingen tid ges till att reflektera kring den?  

I min undersökning går det att se hur lärarnas syn på kunskap påverkar vad de fokuserar på i 

sitt dokumentationsarbete. Det framkommer i mitt material att de lärare som dokumenterar det 

som barnen kan och har skapat, har en syn på kunskap som en slutlig produkt.  Denna 

dokumentation består av konkreta material som barnen tillverkat och som lärarna anser visar 

vilken kunskap barnet har utvecklat. Det kan till exempel vara en namnteckning eller en bild 

föreställande barnet när det utför en aktivitet.  När lärarna däremot dokumenterade detaljer ur 

barnens kunskapande genom att synliggöra delar av utförandet, fokuserade de istället på 
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processen. När processen står i fokus tyder det på en syn på kunskap som något som är i 

ständig utveckling och som förändras med barnens intresse.  

Lärarna har möjlighet att påverka vilka metoder och material de vill använda i verksamheten, 

men besluten tar verksamhetsansvariga. Det verkar som att lärarna har desto större möjlighet 

att påverka hur metoderna sedan ska användas praktiskt i den dagliga verksamheten. Trots att 

dessa lärare genomgått samma utbildning om pedagogisk dokumentation, finns individuella 

skillnader i hur de arbetar med dokumenterandet i verksamheten. Det finns ett behov av att 

utveckla gamla och finna nya metoder för dokumentationsarbetet, vilket lärarna även 

uttrycker genom att ge olika förslag på hur de skulle vilja utveckla arbetet med 

dokumentation. 

Jag ville i min undersökning söka svar på hur, vad och varför några lärare i förskolan 

använder dokumentation. Min slutsats är att lärarnas syn på hur barn utvecklar kunskap är 

avgörande för vad läraren fokuserar på i dokumentationsarbetet, om de har fokus på kunskap 

som process eller produkt! 

 

 

6.2 Vidare forskning 

Mitt förslag till vidare forskning är att med hjälp av observationer undersöka hur lärarna går 

tillväga i sitt dokumenterande. Vad är det lärarna dokumenterar och varför? Vad är det lärarna 

inte dokumenterar och varför? Det skulle även vara intressant att undersöka vad föräldrarna 

har för syn på dokumentationen. Hur upplever de verktyget dokumentation? Vad tycker de 

om att deras barn blir föremål för dokumentation? 

En annan intressant vinkling att forska vidare på är hur dokumenterandet i förskolan kan 

jämföras med den fokusering på individen som utvecklas i vårt samhälle idag, genom tv-

program, bloggar osv. där det ständigt sker individbedömningar och värderingar. 
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Otryckta källor 

 

Intervjuer 

Intervju 1: (X)  2011-10-11   40 min 

Intervju 2: (Z) 2011-10-14 40 min 

Intervju 3: (W) 2011-10-20  45 min 

Intervju 4: (Y) 2011-11-11 60 min  
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Bilaga A: Informationsbrev till deltagare 

 

Projektansvarig: Petra Palmqvist 

Institution: Södertörns Högskola. Lärarutbildningen. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur pedagoger i några förskolor använder 

sig av pedagogisk dokumentation. Jag vill även undersöka vad det är pedagogerna fokuserar 

på i dokumentationen.  

Beskrivning av genomförande av undersökningen: Genom att intervjua ett antal pedagoger 

på olika förskolor hoppas jag få en bild av de metoder och material man använder sig av för 

att synliggöra barnens kunskapsutveckling. Den information jag får genom intervjuerna 

kommer jag sedan analysera med hjälp av läroplaner (Lpfö98 och Lpfö98 rev.2010), 

forskning och olika teorier.  

Min undersökning är viktig därför att jag tror att min undersökning kommer ge en bild av 

de svårigheter som finns när man som verksam i förskolan ska se till varje barns individuella 

utveckling och följa läroplanens mål, samtidigt som man måste vara försiktig i sitt 

dokumenterande med hänsyn till barnens personliga integritet.  

Deltagandet är frivilligt och alla medverkande i undersökningen kan närsomhelst och av 

vilken anledning som helst välja att avbryta sitt medverkande utan att detta medför negativa 

följder. Anteckningar, ev. ljudupptagningar och andra uppgifter som insamlas till 

undersökningen kommer endast användas i forskningssyfte.  

Alla uppgifter kommer att antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående. Åtgärder kommer att tas för att försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer. 

Forskningsresultaten kommer att offentliggöras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), ett 

öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser från olika lärosäten. 
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Bilaga B: Intervjuguide 

 

Intervjuguide – Dokumentation i förskolan 

 

1. Vilken är din pedagogiska roll på den här förskolan? 

2. Vilken är din ålder? 

3. Hur länge har du arbetat här?  

4. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

5. Med vilken åldersgrupp arbetar du? 

6. Har förskolan någon särskild inriktning? 

 

7. Har du någon särskild utbildning inom området pedagogisk dokumentation? 

8. Kan du beskriva vilket material och vilka metoder ni använder för dokumentation av 

barnens utveckling?              

Hur samlas det in?  

Brukar barnen medverka i dokumentationen? (intervjuer, teckningar, skriva) 

9. Använder ni kunskapskontroller? På vilket sätt? 

10. Vilka förmågor hos barnen är det ni utvärderar?  

11. Hur använder ni det sammanställda materialet?  

12. Varför har ni valt de metoder ni använder? 

13. Hur följer ni upp och utvärderar dokumentationens funktioner och tillvägagångssätt i 

personalgruppen (vad ni ville, hur det gick, hur ni ska gå vidare) 

14. Vem får ta del av materialet?  

15. Har du några tankar kring hur området kan utvecklas? Något som göras 

bättre/annorlunda? 

16. Hur stor del anser du att pedagogisk dokumentation tar av den dagliga verksamheten? 

17. Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga C: LUS – Protokoll för barns läs- och skrivutveckling  
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Bilaga D: MOS – Blankett för barns kunskapsutveckling i 

matematik  

 


