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Abstract 

 

Documentation in pree-school 
 

In July 2010 the curriculum Lpfö 98 was readjusted and was enhanced with new chapter, and 

the purpose of this essay is to study how preschool teachers discuss and describe how their 

conduction to the new chapter 2.6 of the readjust Curriculum Lpfö 98. I want to understand 

how they experience their work with the documentation. 

 

My question formulations are: 

 How do three pre-school teachers reason around what they document in the pre-

school? 

 Which practical conditions do the pree-school teachers claiming to have on the 

pre-school to perform the documentation? 

 How do they describe that they use the documentation to advance the tutoring in 

the preschool? 

 

In order to find out more, I interviewed three pre-school teachers, and analyzed the results I 

got based on prior research on documentation, and quality in preschool. My results show that 

the main focuses for documentations are how the children interact with each other, how they 

react and behave with new materials or activities. My informers emphasize that the main 

purpose of documentation are to be able to show the children their own process of learning. 

The practical conditions differ among my informers, which can lead to consequences when 

they want to make documentation and/or use the documentation for its purpose.  My results 

also indicates that the documentations are used to plan the pedagogical activities in regard to 

the children’s interests and according to the curriculum Lpfö98 rev.2010 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Den 1 juli 2011 började den reviderade läroplanen för förskolan gälla. Läroplanen är ett 

styrdokument som alla arbetande inom förskolan ska efterfölja, men i och med revideringen 

av läroplanen tillkom nu en del ändringar, tillägg och riktlinjer man ska följa. Ett nytt kapitel, 

2.6 uppföljning, utvärdering och utveckling, tillkom i den reviderade läroplanen ger nu 

riktlinjer om att det ska dokumenteras på förskolorna, och till vilket syfte dokumentationerna 

skulle tjäna till. Förskollärare ska nu förhålla sig till dessa riktlinjer, men som ofta sker när 

nya ”regler” ska implementeras är att de tolkas på olika sätt och därmed också efterföljs på 

olika sätt. Den reviderade läroplanen har ett tydligare syfte med dokumentationerna till följd 

av de riktlinjer som förskollärare ska följa. Inledningen till det nya kapitlet 2.6 i Lpfö98 rev. 

2010 slår fast följande: 

 

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. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och 

intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, 

erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de 

upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 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. Det handlar ytterst om att 

utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna 

sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar 

ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. (Skolverket, Läroplanen för förskolan 

Lpfö 98 Reviderad, 2010, s. 14) 

  

Jag fann det intressant att fördjupa mig i det nya kapitlet 2.6, utifrån förskollärarnas 

perspektiv, då det är ett mycket aktuellt ämne inom förskolan.  

 

Under tiden för mitt uppsatsskrivande publicerade tidningen förskolan (Richter, 2011, ss. 32-

34) ett uppslag åt just detta ämne. Här intervjuar man forskaren Sonja Sheridan som var en av 

de experter som arbetade fram förslaget till den reviderade läroplanen om vad god kvalitet i 

förskolan egentligen innebär, vad dokumentationen ska syfta till, men också problematik som 
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förskollärare upplever i samband med dokumentationen. 

 

1.1 Tidigare diskurser om kvalitet i förskolan 

 

Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det 

systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter 

till utveckling och lärande (Lpfö 98 rev 2010) 

 

Vad kvalitet i förskolan egentligen innebär har varierats genom tiderna. I boken Lärandets 

grogrund belyser författarna tre olika faser som kvalitetsfrågan inom förskolan har tagit sedan 

1960-talet. Under 60-talet handlade frågan om kvalitet inom förskolan mestadels om ifall 

barnomsorg utanför hemmet var bra eller inte. Under nästa dominerande period belystes 

kvalitetsfrågan inom förskolan mestadels faktorer kring förskolans miljö som kunde påverka 

barnens utveckling och lärande. Detta var faktorer som t.ex. antal barn i barngruppen, vilken 

utbildning personalen hade och hur stor omsättning av personal det var. I den tredje 

dominerande diskursen kring kvalitet i förskolan belystes frågor som bottnade mer inom den 

humana miljön i förskolan (Pramling & Sheridan, 2006, s. 120). 

 

Kvalitet i dagens förskola handlar om hur väl förskolan strävar efter att följa och förbättra sina 

arbetssätt enligt läroplanens riktlinjer, dessa riktlinjer tar inte bara upp vad barnen ska lära 

sig, utan fokuserar mycket på hur man ska erbjuda barnen tillfällen då de kan erövra kunskap. 

Diskursen om kvalitet i dagens förskola handlar om vilket förhållningssätt de vuxna har 

gentemot barnen. Detta är den rådande synen som dominerar kvalitetsdiskursen i förskolan 

idag (Pramling & Sheridan, 2006, s. 120). 

 

1.2 Dokumentation enligt Läroplanen 

 

Läroplanen ger nu tydliga riktlinjer som anger hur förskollärare ska arbeta med 

dokumentation och till vilket syfte:  

 

Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och 

lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, använda olika former av dokumentation och 

utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten 
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samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden (Skolverket, 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 Reviderad, s. 15) 

 

För att förtydliga förskolans verksamhet utifrån Lpfö98 publicerade skolverket, 2005 en 

kunskapsöversikt, Kvalitet i förskolan. Här ger man allmänna råd kring metoder för 

utvärderingsarbete och beskriver pedagogisk dokumentation som följande:  

 

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg för att synliggöra och granska den egna 

praktiken och som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete  (Skolverket, 2005, s. 41) 

 

1.3 Tidigare resonemang kring dokumentation i förskolan med utgångspunkt från 

styrdokumenten 

 

Whener-godee, som tidigare undervisat didaktik vid Stockholms universitet, berättar hur 

begreppet pedagogisk dokumentation har använts i styrdokumenten. I den tidigare versionen 

av läroplanen för förskolan omnämndes pedagogisk dokumentation under rubriken ”allmänna 

råd och kommentarer” (Wehner-Godée, 2011, s. 14) men i den reviderade läroplanen lades 

även riktlinjer om hur dokumentationen ska bedrivas och användas. Den reviderade 

läroplanen skriver enbart om dokumentation och inte pedagogisk dokumentation, men det är 

fortfarande den pedagogiska verksamheten man syftar till att dokumentera (Wehner-Godée, 

2011). Således syftar dokumentationen till att kvaliteten på förskolan ska utvärderas och 

utvecklas för att skapa goda villkor för barns utveckling och lärande.  

 

Inför de förändringar i förskolans läroplan som trädde i kraft den 1 juli 2011 publicerades en 

promemoria; Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. 

Promemorian togs fram av Utbildningsdepartementet, och beskriver vilka bakgrunder som låg 

till grund för de förändringar som tillkom i den reviderade läroplanen för förskolan. 

Under rubriken ”kvalitet i förskolan” kan man fördjupa sig i de tankar som finns bakom 

kvalitetsarbetet i förskolan: 

 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet handlar ytterst om att identifiera de förutsättningar och 

aspekter i förskolan som är nödvändiga för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära enligt 

målens intentioner. Det handlar om att utveckla bra arbetsprocesser, effektivt kunna bedöma kvaliteten 

och komma fram till vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla och förbättra kvaliteten. 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 19) 
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För att kunna säkerställa förskolans kvalitet ska således förskollärare använda sig av 

dokumentationer, observationer, uppföljningar och utvärderingar för att kontinuerligt förbättra 

förskolans kvalitet.  

 

Utifrån läroplanens perspektiv på kvalitet handlar det ytterst om att kvaliteten på vilken 

förskola barnet än går på, oberoende av olika inriktningar o dyl., ska barnet i en trivsam miljö 

utvecklas i enlighet med de riktlinjer som står angivna i läroplanen för förskolan. Kvaliteten 

på en förskola mäts utifrån till vilken grad förskolans verksamhet uppfyller dessa riktlinjer 

(Pramling & Sheridan, 2006, s. 120).  

 

1.4 Vad är det som ska dokumenteras? 

 

I den reviderade läroplanen står: 

 

 Förskollärare ska ansvara för att dokumentationen, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor 

och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för 

utveckling och lärande som förskolan bidrar med (Lpfö98 rev 2010:15).  

 

Dokumentationen, uppföljningen och analysen ska alltså omfatta hur barns kunnande och 

förmågor förändras och således när kunskap har skett. Pedagogen ska därmed se de tillfällen 

då barnet tillägnar sig kunskap och hur detta hänger ihop med de förutsättningar för lärande 

som förskolan erbjuder. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att se hur förskollärare resonerar och tänker kring den reviderade 

läroplanens nya kapitel 2.6. Från att dokumentation inte har nämnts alls i den oreviderade 

läroplanen till att arbetet kring dokumentation fick ett eget kapitel i den reviderade läroplanen, 

blir det mycket nytt som förskollärare ska förhålla sig till. Därför finner jag det intressant att 

undersöka hur förskollärare upplever och beskriver arbetet kring dokumentationen. Finns det 

faktorer som gör dokumentationen problematisk? Då det är förskollärare som har det 

pedagogiska ansvaret fann jag det intressant att se vilka resonemang och attityder de har kring 

dokumentationsarbetet. Jag vill även ta reda på hur tre förskollärare på olika förskolor 

beskriver att de gör rent praktiskt när de ska följa de nya riktlinjerna som preciserats i det nya 

tillägget. Vilka tankar finns hos de yrkesverksamma personer som ska förhålla sig till detta?  
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Mina frågeställningar är således:  

 

1.  Hur resonerar tre förskollärare kring vad de dokumenterar i förskolan?  

2. Vilka praktiska förutsättningar berättar förskollärarna att de har på förskolan för 

att genomföra en dokumentation? 

3. Hur beskriver de att dokumentationen används för att vidareutveckla 

undervisningen på förskolan? 
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2. Metod 

 

2.1 Urval (informanter) 

 

När jag började på min uppsats hade jag en tanke om att intervjua förskollärare som arbetade 

på en förskola med inspiration från Reggio Emilia, och förskollärare från en ”vanlig” 

förskola.  Tanken med detta var att se om resonemangen kring dokumentationen skulle skilja 

sig åt beroende på vilken inriktning förskolan hade. Syftet med att jag intervjua en pedagog 

från en förskola med inriktningen Reggio Emilia var att själva begreppet pedagogisk 

dokumentation härstammar från denna pedagogik. 

 

 Jag skickade ut en rad olika mail till olika förskolor där jag förklarade och preciserade mitt 

syfte med uppsatsen. Till min besvikelse fick jag som oftast inget svar tillbaka alternativt ett 

svar där de förklarade att de inte hade tid att ställa upp på en intervju. Jag bestämde mig då för 

att använda mig av personliga kontakter istället. Nu hade jag inte personliga kontakter till en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola, så jag bestämde mig för att göra intervjuer med 

förskollärare från s.k. vanliga förskolor.  

 

Även fast jag använde mig av kontakter försökte jag göra ett någorlunda strategiskt urval. De 

förskollärare jag har intervjuat jobbar i olika områden och har olika lång erfarenhet av yrket. 

En informant tog sin förskollärarexamen för 25 år sedan, medans en annan tog examen 

vårterminen 2011. Deras resonemang kanske ser annorlunda ut beroende på hur lång 

erfarenhet de har, eller hur nyligen de tog sin examen? 

 

2.2 Procedur 

 

Efter att ha kommit fram till vad jag ville skriva om, och vilka metoder jag ville använda mig 

av, mailade jag ut förfrågningar till olika förskollärare. I min förfrågan förklarade jag syftet 

med min uppsats och vilka ämnen som skulle beröras under intervjun. 

 

I uppsatsen går jag igenom tidigare forskning kring dokumentation i förskolan. Då 

dokumentationen syftar till att dokumentera barnens utveckling och lärande för att säkerställa 

förskolans kvalitet analyseras även Läroplanens nya kapitel utifrån tidigare forskning kring 

begreppen kunskap och kvalitet inom förskolans verksamhet. Vilka bakgrunder som låg till 
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grund för de ändringar som tillkom i den reviderade läroplanen tas också upp då dessa är 

viktiga för att förstå syftet och de tankar som låg bakom kapitel 2.6 i den reviderade 

läroplanen. Begreppen dokumentation, kunskap och kvalitet är ständigt återkommande i 

läroplanens nya tillägg. Dessa begrepp kommer jag redogöra närmare för under rubriken 

tidigare forskning samt teori. Resultatet från mina intervjuer analyseras sedan utifrån dessa 

avsnitt- 

 

2.3 Kvalitativ intervju 

 

För att undersöka mina frågeställningar valde jag att genomföra ostrukturerade kvalitativa 

intervjuer med tre förskollärare. Då mitt syfte med denna uppsats är att få en större förståelse 

kring de tankegångar som finns hos yrkesverksamma pedagoger kring 

dokumentationsprocessen var en kvalitativ intervju det mest lämpade alternativet (Larsen, 

2009). Syftet med att genomföra en ostrukturerad intervju var att intervjun skulle liknas mer 

som ett samtal där det fanns utrymme för följdfrågor under intervjun. I en ostrukturerad 

intervju har man inte färdiga frågor som ställs i en viss ordning vilket medför att intervjun inte 

blir så ”styrd” av den som intervjuar (Larsen, 2009). Då jag inte är en erfaren intervjuare 

valde jag att förbereda intervjuerna med en intervjuguide som ett hjälpmedel för att säkerställa 

att alla ämnen jag ville ta upp under intervjun avhandlades. De frågeområden som berördes 

var till att börja med grundläggande information som ålder, antal år i yrket o dyl., praktiska 

frågor kring dokumentation och observation, vad som händer med det dokumenterade samt 

reflektionsarbetet efter dokumentationen/observationen. Till bägge intervjuerna använde jag 

mig av en diktafon. Detta för att jag skulle kunna ha full koncentration på intervjun. Jag hade 

även penna och anteckningsblock redo för att kunna göra en anteckning om jag kom på en 

viktig följdfråga mitt under intervjun. Jag frågade även informanterna om jag kunde ringa upp 

för att ställa eventuella följdfrågor. 

 

2.4 Forskningsetiska krav 

 

 När jag kontaktade mina informanter för att göra en förfrågan om de ville ställa upp på en 

intervju berättade jag syftet med intervjun och vad uppsatsen skulle handla om. Jag 

informerade även informanterna om att deras personliga uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt för att deras identiteter inte ska kunna igenkännas (Kvale & Brinkmann, 2009), 

därför har jag i resultatdelen, där deras intervjuer redovisas, bytt ut egennamn, namnet på de 
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förskolor de arbetar på, samt namn på platser. Personlig information som ålder och antal år i 

yrket har jag inte bytt ut då detta kan ha viss betydelse för uppsatsens resultat och diskussion. 

Detta har informatörerna blivit informerade om, och även vilka som kommer kunna få 

tillgång till uppsatsen. 
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3. Tidigare forskning 

 

 

3.1 Pedagogisk dokumentation 

 

Hillevi Lenz Taguchi, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, skriver om 

dokumentation som arbetsmetod i boken Varför pedagogisk dokumentation? Arbetsmetoden 

kommer ursprungligen från den italienska staden Reggio Emilia där man har använt sig av 

pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg under de senaste 30 åren. Arbetsverktyget 

tillkom då man i Reggio Emilia hade ”en övertygelse om att den kunskap som vuxna kan få 

om och av barn är lika viktig som den kunskap som vuxna kan ge barnen.” (Taguchi, 1997, s. 

7). Grundtanken här är att allas kunskap är lika viktig, barn som vuxen, ingen kunskap är 

viktigare än någon annans. 

 

Att dokumentera i förskolan handlar om att synliggöra det pedagogiska arbetet för alla 

inblandade. Hit räknas barnen, pedagogerna, föräldrarna, politiker och andra som vill ha en 

inblick i verksamheten (Pramling & Sheridan, 2006, s. 126). Genom att göra arbetet synligt 

möjliggör detta till en möjlighet av diskussion och reflektion, vilket i sin tur kan leda till en 

vidareutveckling av verksamheten. Dokumentationen ska inte bara synliggöra barnens 

utveckling och lärande, utan även pedagogernas arbete med barnen (Pramling & Sheridan, 

2006, s. 120). 

 

3.2 Dokumentation eller Pedagogisk dokumentation? 

 

I den reviderade versionen av Läroplanen för förskolan använder man sig endast av begreppet 

dokumentation, och således inte av pedagogisk dokumentation. Vad är det då som skiljer 

uttryckssätten åt? 

 

Barnobservationer och dokumentationer har gjorts inom förskolan länge, men detta syftade 

främst till att kontrollera att barnen befann sig inom den ”normala” kurvan. Under tidpunkten 

då detta var det rådande syftet med barnobservationer hade man föreställningar om att barn 

skulle ha uppnått vissa egenskaper när de nådde en viss ålder. Om barnobservationerna visade 

på att ett barn inte hade nått upp till den önskade nivån arbetade man för att åtgärda barnets 

brister. En pedagogisk dokumentation syftar däremot till att man, genom att dokumentera 
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barnens intressen och aktiviteter, får en bättre kunskap om deras utveckling och lärande och 

följaktligen kan ändra den pedagogiska verksamheten efter barnens intressen. En pedagogisk 

dokumentation syftar således till att förbättra den pedagogiska verksamheten, och inte att hitta 

fel och brister hos barnen (Pramling & Sheridan, 2006, s. 18). Den reviderade Läroplanen 

använder sig visserligen endast av begreppet dokumentation, men här syftar dokumentationen 

ändå till att synliggöra den pedagogiska verksamheten. 

 

3.3 Dokumentation och reflektion 

 

Huvudsyftet med dokumentationen har främst varit att synliggöra barnens kompetenta sätt att 

skapa kunskap (Taguchi, 1997, s. 7). Pedagogisk dokumentation är ett sätt att kontinuerligt få 

information om pedagogiska frågor som rör verksamheten: Vad är barnen intresserade av? 

Vilket förhållningssätt har pedagogerna till barnen? Hur lär sig barnen av varandra? När man 

har dokumenterat ska man gemensamt reflektera kring det dokumenterade (Taguchi, 1997, s. 

15). Efter reflektionen av dokumentationen kommer man på så vis fram till vad nästa steg i 

arbetet med barnen blir. Genom att se vad barnen intresserar sig för och var kunskap skapas i 

barngruppen kan man hitta ett lämpligt sätt att utmana barnen vidare i deras kunskapssökande. 

Dokumentationens främsta uppgift är alltså inte att befästa det som redan hänt, utan att 

fungera som ett underlag för reflektion för att sedan kunna gå vidare (Taguchi, 1997, ss. 69-

70).  

 

Det är inte bara barnens läroprocess som kan dokumenteras, utan också pedagogernas 

läroprocess kring deras roll som pedagoger. Pedagogisk dokumentation blir således främst ett 

sätt att förstå vart man befinner sig  i det pedagogiska arbetet och vad barnet har kapacitet till 

(Dahlberg, 2002, s. 218). Taguchi menar på att pedagogisk dokumentation både är ett 

förhållningssätt och en sorts kommunikation. Barnen kommunicerar sin kunskap till 

pedagogen, som i sin tur kommunicerar tillbaka detta till barnen så att barnen själva kan se sin 

egen tankegång (Taguchi, 1997, s. 34).  

 

1998 publicerade skolverket ett särtryck i syfte att verka som underlag för diskussionen kring 

bl.a. barns kunskap. Här menar man på att det är viktigt med en medvetenhet kring 

pedagogens roll och vilken betydelse den pedagogiska miljön har för barns lärande: 
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Synen på barnet som medskapare av sin egen kunskap förutsätter en syn på den vuxne som medskapare 

av kunskap, där den vuxne går i dialog med barnet och intar en reflekterande hållning till den egna 

rollen och barnens läroprocesser. I pedagogiskt arbete består den vuxnes arbete till stor del i att kunna 

lyssna, se och lära sig av det som barnen säger och gör – att hålla barnens frågor, hypoteser, teorier och 

fantasier vid liv och följa hur de söker svar och skapar mening i sin tillvaro. (Skolverket, 1998, s. 49). 

 

3.4 Redskap för dokumentation 

 

Resultatet av en dokumentation beror till hög grad av vad man använt sig av för redskap när 

man utförde dokumentationen (Wehnér-Godée, 2000). Jag kommer nedan att redogöra för 

några av de redskap som omnämns i litteraturen samt belysa vilka fördelar resp. nackdelar 

dessa har, utifrån Wehnér-Godées böcker om dokumentation. 

 

 Penna och papper: Att skriva löpande protokoll för hand kan i många fall 

upplevas som stressiga situationer (Wehnér-Godée, 2000). En svårighet när man 

skriver löpande protokoll blir att man oftast skriver ner vad barnet säger eller vad 

barnet gör, och således kommer inte bägge delarna med (Wehner-Godée, 2011, s. 50).  

Genom att använda sig av ett dokumentationsprotokoll, där man gör spalter för det 

man vill observera, blir det lättare att sortera ut vad som händer. 

 

 Bandspelare/Diktafon: En diktafon har en överlägsen fördel framför penna och 

papper när man vill fånga ett samtal. Att samtidigt vara med i stunden och hinna 

skriva ner allt som sägs kan i många fall vara en omöjlighet (Wehnér-Godée, 2000, s. 

71). 

 

 Kamera: Wehnér-Godée menar på att foton fungerar väldigt bra som 

komplement till anteckningar. När man fotograferar en process över exempelvis ett 

temaarbete som löpt under en lång tid kan man synligt se hur barnets kunskapssökande 

tagit form (Wehnér-Godée, 2000, s. 77). Fotografier är också en bra kommunikation 

till föräldrarna för att synliggöra verksamheten på förskolan. 

 

 Videokamera: Videokameran beskrivs som ett bra redskap att använda sig av 

när man vill dokumentera vilket förhållningssätt läraren har gentemot barnen. Med 

hjälp av videokameran kan man lättare synliggöra hur barnen kommunicerar med 

varandra, vad enskilda barn ägnar sig åt under det speciella undervisningstillfället och 
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hur samspelet i gruppen fungerar (Pramling & Sheridan, 2006, s. 126). 

 

3.5 Problematik kring dokumentation som utvärderingsverktyg 

 

Dahlberg m.fl. diskuterar en problematik som finns i ämnet. När man dokumenterar är man 

samtidigt med som social konstruktör i händelsen. Pedagogen är den som väljer vad han/hon 

vill dokumentera. Vad pedagogen inte väljer att dokumentera är således också ett val. På så 

vis blir jag som pedagog en deltagande med-konstruktör i den pedagogiska dokumentationen 

av barnens lärande och utveckling. Pedagogisk dokumentation kan därmed aldrig bli en 

arbetsmetod som objektivt beskriver det dokumenterade eftersom den aldrig kan existera helt 

skild från pedagogens egen delaktighet i processen (Dahlberg, 2002, s. 219). 

Då dokumentationen aldrig kan bli helt objektiv kan den också säga en del om oss pedagoger. 

Genom att reflektera kring dokumentation kan vi se hur vi har valt att konstruera barnet, vad 

som pågår i praktiken, och hur vi förstår oss själva. Dahlberg m.fl. menar på att man skulle 

kunna se dokumentationen som en ”narrativ självreflektion” med detta i åtanke. Genom att 

vara medveten om att våra dokumentationer inte är en avspegling av verkligheten kan vi 

lättare analysera våra dokumentationer kritiskt. 
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4. Teoretiska begrepp 

 

4.1 Kunskap 

 

Skolverket publicerade ett särtryck 1997 som skulle syfta till en utgångspunkt för 

diskussionen kring kunskap, lärande och skolans uppgifter. Här beskriver man  kunskap som 

ett begrepp vars innebörd har varierats mellan tid och rum. Kunskapens former och vad som 

räknas som kunskap varierar mellan olika områden och över tid. Det som räknas som kunskap 

idag är inte detsamma som det som var kunskap igår, eller det som kommer att vara kunskap i 

framtiden – och det som är kunskap på ett ställe räknas automatiskt inte som kunskap på ett 

annat ställe (Skolverket, 1997, s. 30). Det finns olika sätt att förstå kunskap och vad kunskap 

egentligen är finns det många olika teorier om. Det finns även en rad olika typer av kunskap. 

Carlgren, professor i pedagogik inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori,  beskriver 

i skolverkets rapport hur kunskap kan delas in i tre olika delar: 

 Rationalistisk kunskap – här menar man att kunskap är ett resultat av det 

mänskliga tänkandet 

 Empiristisk kunskap - det vi ser med våra sinnen ger oss en kunskap om 

verkligheten. 

 Konstruktivistisk kunskap - Om man betraktar kunskap som ett redskap, medför 

detta att själva sammanhanget där kunskap utvecklas också blir viktig (Skolverket, 

1997, s. 34). Hur kunskap konstrueras blir här en central punkt. Kunskap är 

nödvändigtvis inte en korrekt avbildning av världen, utan snarare ett sätt att förstå 

världen (Skolverket, 1997, s. 29) 

  

Carlgren menar vidare att det förhållningssätt vi har till kunskap påverkar sättet vi vill 

förmedla kunskap på. Begreppet kunskap har många bottnar och för att visa på mångfalden 

hos begreppen redovisar Carlgren för fyra olika former av kunskap: 

 

 Fakta: Denna typ av kunskap är av sådan art som man antingen har eller inte 

har. Det handlar om att ha kunskap om information och regler. (Skolverket, 1997, s. 

31)  
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 Förståelse: En förståelse handlar om att förstå ett fenomen. Fenomenet kan 

förstås på olika sätt och blir således mer eller mindre privat. Förståelsen handlar om 

att förstå och begripa ett fenomen (Skolverket, 1997, s. 31). 

 Färdighet: Färdigheten är till skillnad mot förståelsen en praktisk kunskap. När 

man har lärt sig simma har man erövrat en färdighet. Genom att utföra en handling 

en eller flera gånger har man till slut en färdighet i hur man gör rent kroppsligt för 

att uppnå ett visst mål (Skolverket, 1997, s. 31). 

 Förtrogenhet: En förtrogenhetskunskap kan liknas mer vid en ”tyst kunskap”, 

dvs. en kunskap som man inte kan sätta ord på. Att ha en förtrogenhet över något 

innebär i detta sammanhang att man genom erfarenhet vet vad man kan förvänta sig 

av en situation. Man känner av sociala regler, koder och kan särskilja när något 

skiljer sig från hur det ”brukar” vara (Skolverket, 1997, s. 30). 

 

Carlgren skiljer på kunskapsförmedling och kunskapande, och menar här att 

kunskapsförmedlingen alltid har ett ”facit” där man antingen har rätt eller fel, medans 

kunskapande handlar om själva processen innan man har nått fram till en kunskap, där 

processen är själva målet (Skolverket, 1997, s. 31). 

 

Wehner-Godée beskriver hur pedagogers kunskapssyn medför konsekvenser för arbetet i 

förskolan: 

 

Hur vi som pedagoger ser på och förstår olika lärandeteorier, får följaktligen inte enbart konsekvenser 

för den bild vi gör oss av barnet, utan också hur vi observerar och dokumenterar. Utifrån detta gör vi 

sedan tolkningar som kan se väldigt olika ut, beroende på vilka glasögon vi har. Det sätter också direkta 

spår i både hur verksamheten organiseras, planeras och hur förskolan inreds och utrustas. (Wehner-

Godée, 2011, s. 33)  

 

I det pedagogiska fältet finns det mängder av olika diskurser och teoribildningar kring barns 

utveckling, lärande och socialisation som vi pedagoger inte har kunnat undgå att blivit 

påverkade av. 
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4.2 Postmodernism 

 

I ett postmodernt tänkande betraktas kunskap inte som något bestämt utan snarare något som 

hela tiden görs och blir till. Kunskapen ser således olika ut för olika individer. Seendet 

handlar här om att se vad som händer, vad barnen gör och säger. Vad händer när barnen 

framträder som olika i relation med andra, till olika material och platser osv. Kan pedagogen 

ta tillvara på vad som händer och rikta det pedagogiska arbetet framåt? Ingenting betraktas 

som en avvikelse från det normala och barnet mäts inte utifrån vad ett barn bör kunna vid en 

viss ålder då det inte finns något sådant fenomen (Wehner-Godée, 2011, ss. 32-33). Ur ett 

postmodernistiskt perspektiv finns det ingen absolut kunskap då kunskap är något som istället 

blir socialt konstruerat. Kunskapens sociala konstruktion kan på så vis aldrig finnas utan vår 

egen inblandning, därmed kan vi aldrig betrakta fenomen i världen objektivt (Dahlberg, 2002, 

s. 35). Dahlberg m.fl. förklarar vidare hur kunskapen är beroende av sina sammanhang:  

  

Av dessa skäl är kunskapen och dess konstruktion alltid kontextspecifik och värdeladdad och utmanar 

sålunda den moderna tron på universella sanningar och vetenskaplig neutralitet (Dahlberg, 2002, s. 35) 

 

4.3 Episteme 

 

En av de postmoderna tänkare, Foucault, menade på att kunskap hänger samman både med 

den kultur och tidsepok man lever. Beroende på var och när man lever finns det olika 

”betingelser” över vad som ens är möjligt att tänka. Själva begreppet episteme kan förklaras 

som ett strukturerat ”kunskapsfält”. Thomassen, filosof och verksam lektor vid högskolan i 

Oslo, förklarar Foucaults begrepp som ett ”Strukturerat tankesystem” över olika tankar, 

värderingar och begrepp som finns i varje individ. Dessa tankesystem är sammankopplade till 

den kultur eller tidsepok man lever i. Tankestrukturerna går inte att sätta ord på, men finns 

inom vare epok. De styr hur man förstår verkligheten och förändras därmed från en epok till 

en annan. Kunskapsbegreppet är därmed djupt rotat i människan. (Thomassen, 2007, s. 134). 
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4.4 Makt 

 

Enligt Foucault hör makt och sanning ihop. Det som betraktas som kunskap är helt och hållet 

beroende av det som Thomassen beskriver som maktstrategier. Foucault menade på att alla 

sammanhang bottnar i olika maktrelationer. Vad som slutligen blir betraktat som en sanning, 

eller en erövrad kunskap om något, har blivit det genom att andra teorier har blivit förkastade. 

Vad samhället accepterar som en sanning blir således ett maktutövande då andra grupper blir 

utestängda. Foucault menade på att makt finns överallt, men behöver varken vara något 

negativt eller positivt. Genom att avslöja och hitta de maktstrukturer som finns i samhället blir 

man medveten om vilka villkor som gör att ett fenomen betraktas som sant eller inte. Därmed 

blir alla sanningar kontextbundna och föränderliga genom tid och rum (Thomassen, 2007, ss. 

138-139). 

 

4.5 Konstruktivism 

 

Denna lärandeteori började påverka och förändra undervisningen sedan i början av 1970-talet, 

främst utifrån Jean Piaget tankar kring tankeprocesser och hur kunskap bildas. Barn har egna 

individuella förkunskaper och teorier vilket påverkar hans/hennes bild av sin omvärld. Piaget 

ansåg att det var av yttersta vikt att man som lärare aldrig berättade för barn hur olika 

fenomen låg till. Man skulle istället låta barnets egen nyfikenhet styra barnens utforskande 

och tankeprocesser. I en lärandesituation har läraren på förhand bestämt vilken kunskap 

barnen ska tillägna sig, men här är det processen till målet som är det viktigaste, och denna 

process ser olika ut mellan olika individer (Elfström, Nilsson, Sterner, & Wehner-Godée, 

2008, s. 30). 
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5.  Resultat och analys 

 

5.1 Presentation av informanterna 

 

Jag har valt att skriva ihop resultatet och analysen i en och samma del för att få ett mer flyt i 

texten. Jag har även fingerat namnen på mina informanter för att skydda deras anonymitet. 

Alma är 27 år och arbetar som förskollärare och har varit verksam i yrket i 1 ½ år. Hon 

arbetar på en avdelning med 10 barn i åldrarna 2-3. På avdelningen jobbar hon tillsammans 

med en barnskötare. Alma är även arbetsplatsledare. Som verktyg för att genomföra 

dokumentationer använder sig Alma främst av kamera, men ibland diktafon och videokamera.  

Tre gånger i månaden har de reflektionsmöten där tiden går till att reflektera kring den 

pedagogiska miljön.  

 

Beatrice är 42 år och har arbetat som förskollärare i 25 år. Dessförinnan hade hon arbetat som 

barnskötare i 2 år innan hon bestämde sig för att studera till förskollärare. Hon arbetar nu på 

en avdelning med 15 3-åringar. Hon arbetar tillsammans med två andra förskollärare på 

avdelningen. Vid dokumentationer använder sig Beatrice främst av kamera, penna och 

papper. På kameran finns även en videoinspelningsfunktion som hon använder sig av. 

Tillgång till diktafon eller videokamera finns inte, men eftersom kameran även fungerar som 

en videokamera har hon inte känt något behov av att införskaffa diktafon eller videokamera. 

På avdelningen arbetar de med olika projekt tillsammans med barnen, och de har ett tillfälle i 

veckan då pedagogerna tillsammans kan diskutera vad som skett hos barnen och hur de ska gå 

vidare med temat. Annan dokumentation görs inne på avdelningen när tillfälle ges. 

 

Cecilia är 28 år och tog sin examen VT 2011. Hon har nu arbetat som förskollärare i fem 

månader. På hennes avdelning finns för närvarande 15 4-åringar, och hon jobbar på 

avdelningen tillsammans med en förskollärare. Hon har två timmar i veckan där hon ensam 

har tid för reflektion och dokumentation, men i praktiken har det blivit i snitt en timme i 

veckan. Detta pga. att personaltätheten inte är tillräckligt bra. Varannan måndag har de två 

timmars planeringstid tillsammans med arbetslaget. 

 

5.2 Dokumentation och reflektion av den pedagogiska miljön 

 

På Almas förskola har man en ständigt pågående dokumentationsprocess över den 

pedagogiska miljön. Varje månad väljs en specifik plats ut inne på förskolan som man 
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dokumenterar genom att ta foton på vilka barn som leker där och vad de leker med. Under de 

tre reflektionstillfällena de har per månad diskuterar de vad dokumentationerna har visat, och 

hur de skulle kunna förändra miljön för att utmana barnen mer. När månaden är slut har man 

kommit fram till en ändring som man gör, man lägger till eller tar bort något, eller gör bägge 

delarna. 

 

5.3 Dokumentation och reflektion kring barnens individuella utveckling 

 

För att synliggöra och dokumentera barnens individuella lärande arbetar de även med 

portfolios på Almas förskola. Ett av de stående projekten de gör med barnen varje år är 

handavtryck i målarfärg, där ett av syftena är att barnen ska kunna se sin kroppsliga 

utveckling och även hur barnet närmar sig nytt material. I den reviderade läroplanen står att 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik och utforska 

hur enkel teknik fungerar” (Lpfö 98 rev. 2010:10). I och med detta mål i Läroplanen har 

Alma och hennes kollegor tänkt om angående handavtrycken i målarfärg och istället låtit 

barnen göra sina handavtryck i kopiatorn. Hon berättar vidare: 

 

 (...) men en del tycker att den är jätteläskig så då har de fått hämta sitt gossedjur och kopierat det 

istället, eller sin napp eller något sådant så kommer det ut och det tycker de är jättehäftigt. En del har 

inte ens velat göra sin hand, och då har det blivit det individuella: det här barnet tyckte kopiatorn var 

läskig och då fick den trycka handen i målarfärg också, men den har ändå bekantat sig med teknik. Vår 

tanke var att de skulle göra handen i kopiatorn men ”Arne” ville inte det, han sa så här och gjorde så här, 

och såg ut såhär… så här är det kort på Arne när han drar åt sig händerna eller vad han nu gör. 

 

5.3.1 Analys:  

 

Utifrån ett postmodernt perspektiv där kunskap hela tiden är något som görs och blir till  

(Wehner-Godée, 2011, s. 32) får pedagogerna en kunskap om barnens lärandeprocesser 

genom att iaktta hur barnet närmar sig fenomenet (som i detta fall är kopiatorn). Det man vill 

dokumentera här är hur barnen erövrar en förståelse om kopiatorn. Hur kopiatorn kan förstås 

som fenomen skiljer sig från individ till individ (Skolverket, 1997, s. 31), vilket pedagogerna 

är lyhörda för. Grundtanken med att använda sig av kopiatorn är att barnen ska få använda sig 

av enkel teknik, men genom att observera hur barnen reagerar på kopiatorn kommer man fram 

till att vissa av barnen behöver närma sig kopiatorn på andra sätt än genom att kopiera 

handen. Pedagogerna är flexibla och kan ändra den ursprungliga tanken med kopian av 

handen, genom att låta de barn som är rädda för kopiatorn hämta en personlig ägodel som de 
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istället kan kopiera. Genom att låta barnen göra detta varje år, och dokumentera varje barns 

förståelse för kopiatorn synliggör man även barnens lärandeprocess för barnen själva.  

I läroplanen står att 

 

 Förskollärare ska ansvara för att dokumentationen, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor 

och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för 

utveckling och lärande som förskolan bidrar med (Lpfö 98 rev. 2010:15). 

 

 I exemplet som Alma gav kring kopiatorn ser man att här resonerar hon faktiskt kring 

dokumentation precis ur det perspektiv som läroplanen har angivit. 

Även Cecilia berättar att en dokumentation kan handla om praktiska färdigheter hos barnet 

som hur barnet håller i saxen när han/hon klipper. 

 

5.4 Dokumentation över barnens funderingar och kunskapssökande genom tema 

 

På Beatrices förskola har de alltid ett pågående projekt som integreras i den pedagogiska 

verksamheten. Det man dokumenterar här är hur barnen tillägnar sig kunskap genom olika 

”inputs” från pedagogerna. Beatrice berättar om ett projekt som startade utifrån barnens 

intresse: 

 

Det började med att en pojke blev blöt i skorna när han hade klivit i ett dike. Barnen bestämde sig då för 

att bygga en bro för att man skulle slippa bli blöt. Barnen har ju en begränsad kunskap över hur man kan 

bygga en hållbar bro. Vi observerade hur barnen funderade över brobygget under de följande dagarna. 

Några barn tänkte att man kunde använda lim, eller ett snöre. Till slut började barnen tappa suget för 

inget av deras byggen blev tillräckligt hållbart. Då började vi fundera över hur vi skulle kunna utmana 

barnen i andra sätt att bygga broar, utan att ge dem ett färdigt svar om hur det skulle gå till. Nu har vi 

kommit på att vi ska åka och titta på olika broar i kommunen; en hängbro i en lekpark, en bro över 

järnvägen och en träbro över en bäck. Vad säger barnen då? Kommer barnen att upptäcka att det behövs 

olika material till olika brobyggen? Det är det vi vill se, vad barnen gör med våra ”inputs”. Det är det vi 

ser i leken (...) När vi planerar en aktivitet sitter vi alltid med läroplanen. Man kan ju inte bara bestämma 

en aktivitet för att det verkar vara en ”kul grej”. Som en gång när vi ville få in ”normer och värden” i 

projektet med brobygget. Barnen fick en dag träffa ett troll i skogen som var så olyckligt för att det hade 

tappat bort sin hund på andra sidan diket och nu kunde han inte komma över. Kan dom hjälpa Bosse 

(trollet)? Barnen kom på att dom kunde hjälpa Bosse med ett rep… hädanefter tog pedagogerna med sig 

ett rep. Barn tar så många olika spår… teknik, fantasi, normer och värden. Men hela tiden kretsar det 

kring broar.  
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5.4.1 Analys:  

 

Här ser vi ett exempel på när pedagogen har utgått ifrån barnens intressen när hon planerat en 

aktivitet. Genom att ta tillvara på barnens engagemang planerar pedagogen verksamhetens 

innehåll i syfte att göra den ”intressant, rolig och meningsfull” för barnen (Lpfö 98 rev. 

2010:14). Beatrice diskuterar hur barnens kunskap (förståelse) om brobyggen är begränsad, 

men genom att låta barnen titta på olika sorters broar vill Beatrice observera och dokumentera 

hur barnen tillägnar sig ny kunskap om brobyggen och konstruktioner. Utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv är sättet barnen tillägnar sig kunskap på det viktiga (Skolverket, 

1997, s. 34). Som utifrån en postmodernistisk utgångspunkt iakttar Beatrice hur barnen tar till 

sig kunskap genom att observera deras lek och försök till brobyggen. Det är själva processen 

till nyvunnen kunskap som Beatrice är ute efter. Efter att ha sett att barnen börjar tappa 

intresset för brobygget planerar Beatrice vad nästa steg i projektarbetet med barnen blir för att 

utmana dem på en lagom nivå. Taguchi beskriver i sin bok hur pedagogiska dokumentationer 

leder till nästa steg i undervisningen (Taguchi, 1997, s. 69). På samma vis använder sig 

Beatrice av det hon har dokumenterat: Efter att ha reflekterat kring dokumentationen om hur 

barnen söker kunskap planerar Beatrice in nästa steg för att på bästa sätt utmana barnen.  

 

5.5 Tid för dokumentation och reflektion 

 

Den tid man har för att bearbeta det insamlade materialet varierar mellan mina informanter.  

Alma har 2,5 timmar/vecka då hon kan ägna sig åt utformningen av dokumentationen samt 

planera nästa aktivitet utifrån detta, medans Cecilia endast har en timme per vecka i snitt 

(även fast hon egentligen ska ha två timmar). Då de är två pedagoger på 15 barn blir det 

väldigt sårbart i barngruppen om en pedagog är borta i två timmar. Cecilia framhåller att hon 

hade velat ha reflektionstid tillsammans med sin kollega, vilket hon i nuläget inte har 

möjlighet till. Hon berättar om konsekvenserna som följer vid för liten reflektionstid:  

 
Om vi ska reflektera kan man inte sitta i lugn och ro och göra det, man får prata över huvudet på barnen 

medans man delar ut frukt och dyl. Det funkar inte! Om man var två som kunde sitta i lugn och ro och 

reflektera kring vad man sett skulle det bli en mer röd tråd i verksamheten. 

 

 Beatrice har ett helt annat upplägg på hennes förskola. Istället för att gå ifrån barngruppen 

finns alltid tre pedagoger på plats under dagarna, vilket gör att det finns många tillfällen för 

henne att ägna sig åt dokumentationen inne på avdelningen. 
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5.5.1Analys: 

 

 De praktiska förutsättningar för att kunna göra såväl själva dokumentationsarbetet som 

reflektionen handlar både om vilka material som finns på förskolan att använda sig av för 

dokumentation, men även hur mycket tid för reflektion efter kring dokumentationen man har. 

Är det två pedagoger eller flera som dokumenterar samma sak, eller sitter man en och en? 

Finns det tid för reflektionsarbete under veckan och kan man då bearbeta sitt material 

tillsammans med sina kollegor? Här kan det bli problematiskt om två pedagoger uppfattar ett 

barn eller en händelse på olika sätt då man alltid är med som en medkonstruktör i 

dokumentationen (Dahlberg, 2002, s. 219). Om det alltid är en och samma pedagog som 

observerar och reflekterar kring ett barn blir det bara hans/hennes syn på barnet som kommer 

fram. 

 

5.6 Arbetsverktyg för genomförandet av dokumentationen. 

 

Alma har alltid kamera till hands, men med lite framförhållning har hon även tillgång till både 

videokamera och diktafon. Beatrice och Cecilia har, bortsett från penna och papper, endast 

tillgång till kamera som verktyg för dokumentation. Deras kameror har även en funktion som 

gör att de kan spela in kortare filmsekvenser av barnen, men de uttrycker ändå fördelar de ser 

i att ha en diktafon. Beatrice menar på att en diktafon gör det mer ordagrant vad barnen 

egentligen har sagt till skillnad från när man skriver anteckningar för hand då det blir färgat 

av vad hon själv väljer att se/höra och vad hon hinner skriva ned. Beatrice använder sig av en 

digitalkamera, penna och papper. Tillgång till diktafon eller videokamera finns inte, men i 

digitalkameran finns även möjlighet att spela in ljud och filmer, vilket hon ofta använder sig 

av. Därför har hon inte känt något större behov av att införskaffa vare sig diktafon eller 

videkamera. När man visar barnen deras eget lärande menar Beatrice på att fotografier är ett 

bra alternativ att använda sig av eftersom barn tar till sig det visuella bäst, och 

dokumentationen är ju i första hand till för barnens eget lärande, förklarar Beatrice. När hon 

skriver anteckningar för hand menar hon på att det blir färgat av vad hon väljer att se och 

även av vad hon faktisk hinner med att skriva ned. Hon berättar vidare om fördelarna med 

ljud- och filminspelning:  
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När man skriver blir det ju automatiskt vad jag väljer för infallsvinkel, jag sorterar bort saker som sägs. 

När man filmar kommer ju allting med, man kan upptäcka något nytt ur t.ex. ett genusperspektiv eller ett 

lekperspektiv. Kameran är mer objektiv än pennan. 

  

 Även datorkunskaper hos personalen gör att resultatet av dokumentationen kan te sig 

annorlunda. Cecilia berättar att en del av hennes kollegor har svårigheter med det praktiska 

kring dokumentationen då de upplever att de inte har tillräckliga datorkunskaper för att få 

dokumentationen att se snygg ut med både bild och text. Detta resulterar i att de i praktiken 

gör mindre dokumentation än de andra kollegorna då de tycker att det blir ”jobbigt”. Cecilia 

menar på att det blir lite av en ”låsning”.  

 

5.6.1 Analys: 

 

 Då resultatet av dokumentationen påverkas av vad man har använt sig av för 

dokumentationsverktyg (Pramling & Sheridan, 2006, s. 126) har Alma en fördel då hon kan 

använda olika arbetsverktyg för att dokumentera barnen. Genom att kunna reflektera 

tillsammans över vad dokumentationen visar, eller hur man har upplevt en aktivitet, kan man 

synliggöra hur man konstruerar barnet och sitt förhållningssätt gentemot barnet (Dahlberg, 

2002, s. 219).  

 

Foucaults maktbegrepp blir aktuellt att diskutera här då det är pedagogerna som har makten 

att välja vad som är värt att diskutera och analysera. Genom att vara medveten om den 

maktposition man har kan man åtminstone försöka vara så objektiv som möjligt, vilket 

Beatrice är inne på när hon diskuterar fördelarna med kamera och ljudinspelning. 

 

5.7 Om kunskapssyn och systematiserat kvalitetsarbete 

 

Under intervjun med Beatrice kommer vi in på ämnet läroplanen och hur man tolkar den, men 

även på olika syner på kunskap. Hon berättar här om hur hon uppfattar vissa av sina kollegors 

kunskapssyn: 

 

Vissa har förstått det som att man ska redovisa för föräldrarna vad man har gjort under dagen. Jag hörde 

senast igår en som sa ”Ja alltså vi har inte hunnit så mycket för vi är lite kort om personal men hon hade 

rörelse så nåt har hon gjort idag” (skratt) alltså det är ganska uppenbart vad man har för syn då på när 

barn lär sig. Barn lär sig nåt när vi undervisar dom något och stoppar dom fulla med kunskap, och det är 

ju ganska långt ifrån min syn på lärande. Så det finns mycket att göra där! 
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Vilken kunskapssyn man har påverkar även vad man ser hos barnet, och därmed hur man 

förstår barnets lärandeprocess. Som pedagog har man ansvaret för att dokumentera barnets 

kunskapsutveckling, vilket på sätt och vis även blir ett maktutövande. Då pedagogen är 

medkonstruktör i hur barnets lärandeprocess dokumenteras, får därmed också pedagogens 

kunskapssyn betydelse av hur man förstår och dokumenterar barnets kunskapssökande. 

 

När vi var inne på ämnet läroplanen frågade jag om det nya tillägget i den reviderade 

läroplanen har tillfört något nytt i hennes sätt att arbeta. Beatrice menar på att det egentligen 

bara innebar att det sätt hon redan arbetade på kom på pränt, och hon betonar delen med det 

systematiska kvalitetsarbetet. På frågan om vad systematiskt kvalitetsarbete innebär svarar 

hon:  

 
Som förskollärare säkrar jag att vi hela tiden arbetar utifrån styrdokumenten genom att dokumentera. 

Men det räcker ju inte att bara dokumentera, man måste hela tiden jämföra dokumentationen mot 

läroplanen och analysera om vi arbetar enligt den. Det är ju den önskade kvalitetsutvecklingen: barnen 

ska få ta del av allt som står i läroplanen. Gör man inte det så ändrar man arbetssättet. Det är ju en 

spiralformad process. 
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 6. Slutsatser och avslutande diskussion 

 

6.1  Hur resonerar tre förskollärare kring vad de dokumenterar på förskolan? 

 

Pedagogerna berättar att de dokumenterar vad barnen gör, säger och hur de reagerar när de 

gör olika aktiviteter eller möter nytt material. Det intressanta för dokumentationen förefaller 

sig vara den tankeprocess som sker hos barnen i olika moment. Detta dokumenteras genom att 

iaktta vad barnen gör, vad barnen säger och även hur vad deras kroppsspråk berättar. Hur 

barnens förståelse för olika fenomen förändras genom tiden är också något som benämns som 

viktigt i en dokumentationsprocess. Hur barnens tankegångar förändras från det ena tillfället 

till det andra är något man vill ta i akt. 

 

Alla intervjuade förskollärare betonar att dokumentationen i första hand är till för att barnen 

ska kunna se sin egen läroprocess, vilket medför att dokumentationen görs på ett sätt som blir 

tilltalande för barnen. Dokumentationer görs främst i den fria leken och i planerade 

aktiviteter.  

 

6.2 Vilka praktiska förutsättningar berättar förskollärarna att de har på förskolan för att 

genomföra en dokumentation och reflektion  

 

En förskollärare berättar att hon och hennes kollega inte har någon avsatt tid för någon 

gemensam reflektion alls. Hur säkerställer man då att barnen/barnet kan förstås på något annat 

sätt än sitt eget? Vilket förhållningssätt har man till barnen när man inte prioriterar 

personaltätheten tillräckligt för att två kollegor ska kunna ha tid för gemensam reflektion 

kring det dokumenterade? De andra två förskollärare har viss tid avsatt för gemensam 

reflektion. Alma menar på att tiden är det största problemet när man ska göra dokumentation 

och reflektion, och även Beatrice är inne på detta spår även fast hon upplever att hon har 

många tillfällen att göra dokumentation då personaltätheten på hennes avdelning är så pass 

bra. 

 

Det var endast en förskollärare som hade tillgång till alla olika dokumentationsverktyg man 

kan tänkas behöva beroende på vad man vill dokumentera. De andra två förskollärarna hade 

förutom penna och papper, endast tillgång till kamera med videoinspelningsfunktion. Även 

tekniska kunskaper hos personalen beskrevs av en förskollärare som ett hinder för 

dokumentationen. Kollegor som upplevde sig ha dåliga datorkunskaper ”drog sig” för att göra 
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dokumentationer då de tyckte att det blev ”jobbigt”. Frågan jag ställer mig då blir hur detta 

påverkar reflektionen kring dokumentationen om denna uteblir? Hur ska man kunna 

vidareutveckla undervisningen om man inte har dokumenterat vilken process som sker hos 

barnen? 

 

6.3 Hur beskriver de att dokumentationen används för att vidareutveckla förskolans 

verksamhet? 

 

Alla de intervjuade förskollärarna berättar hur dokumentationen används för att kunna planera 

de pedagogiska aktiviteterna utifrån barnens intressen. Gemensamt för de intervjuade 

förskollärarna är att dokumentationen syftar till att få en förståelse för var barnen befinner sig 

just nu. Hur gör barnen när de möter ett nytt material? Hur inspirerar barnen varandra? Vad 

intresserar barnen just nu? Genom att reflektera kring dokumentationen drar de slutsatser om 

hur de ska kunna gå vidare med undervisningen och utmana barnen på nya sätt. 

 

6.4 Avslutande diskussion 

 

Då jag har intervjuat tre förskollärare kan denna uppsats inte visa på någon generell 

uppfattning av diskursen om dokumentationsfrågan hos förskollärare i allmänhet, utan endast 

mina tre informanters uppfattningar. 

 

Den kunskapssyn man har kommer prägla hur man skapar sig en förståelse för barnets 

läroprocess. Om kvalitet i förskolan handlar om vilket förhållningssätt pedagogerna har 

gentemot barnen kan det diskuteras huruvida barn kan garanteras samma kvalitet oavsett 

vilken förskola de hamnar på. Enligt promemorian, som togs fram av 

Utbildningsdepartementet, handlar kvalitet i förskolan om till vilken utsträckning man strävar 

efter att följa de riktlinjer som står i läroplanen. Om förskollärare endast har en timmas 

reflektionstid i veckan kan man fråga sig hur man strävar efter att, på bästa möjliga sätt, 

säkerställa förskolans kvalitet? 

 

En viktig faktor för att kunna genomföra en dokumentation som syftar till att säkerställa 

förskolans kvalitet tycks vara tiden man har för reflektion och bearbetning av 

dokumentationen. Personaltätheten på avdelningen där man arbetar ger villkoren för den tid 

man kan avsätta för dokumentationsprocessen. Har man ont om reflektionstid medför detta att 
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utvärderingsarbetet över den pedagogiska verksamheten inte kan prioriteras till den grad man 

önskar.  

 

Av de tre informanter jag intervjuade var det endast en, Beatrice, som var nöjd över den tid 

hon hade för dokumentationsarbetet. Hon var också den som hade bäst personaltäthet på den 

avdelning hon var verksam i. Den som hade minst tid för dokumentationsarbetet var Cecilia, 

med sin genomsnittliga timme per vecka då hon ensam kunde ägna sig åt både dokumentation 

och reflektion. Vad jag inte kan ta reda på i denna uppsats är vad anledningen till detta var. Är 

det en prioriteringsfråga eller en ekonomisk fråga? Enligt den reviderade läroplanen ska 

förskollärare  

 
(…) kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande (…) använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger 

kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande (Lpfö 98 rev.2010). 

 

En intressant vidareforskning skulle vara att gå högre upp med frågor rörande 

dokumentationen: Hur arbetar man där för att säkerställa att förskollärare arbetar under 

förhållanden som möjliggör en kontinuerlig och systematisk dokumentation för att på så vis 

kunna tjäna syftet att säkerställa förskolans kvalitet? 
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Bilaga 1 - Intervju med ”Alma” 2011-10-02 16.30-17.30 

 

När tog du din examen? 

Jag tog den i december -08 och började jobba i januari -09 

Hur länge har du varit verksam i yrket sen dess? 

Jag har jobbat hela -09 och så var jag hemma hela -10, och nu har jag jobbat hela -11 

Så typ ett och ett halvt år? 

Ja 

Har du jobbat på samma ställe hela tiden? 

Samma enhet men inte samma ställe 

Och nu jobbar du med…? 

Arbetsplatsledare, förskollärare 

På vilken sorts avdelning? 

Jaha… 2-3 års avdelning 

Då tänkte jag börja fråga lite om dokumentation… hur gör du rent praktiskt när du ska 

dokumentera? 

Jag använder mig främst av foton, ibland diktafon och ibland filmkamera, men i vardagen 

foton. 

Gör du dokumentationen spontant eller har du speciella tillfällen då du vet att du ska 

dokumentera? 

Vi har alltid kamera med oss 

Alltid redo? 

Japp, alltid redo 

Har du något på förhand som du har tänkt att du ska observera eller dokumentera? 

Vi har allihopa reflektionsmöten tre gånger i månaden, och då har vi förbestämt att det är de 

pedagogiska miljöerna, och då har vi förbestämt (paus) typ den här veckan ska vi reflektera 

över bygg och konstruktion till exempel. Så kollar vi hur barnen samtalar där, vad de leker 

med, vad de inte leker med. Vi fotar, och sen tar vi tillbaka till barnen så får de prata om vad 

de har sett… dom som kan prata, eller bara se på deras kroppsspråk, dom kanske springer och 

hämtar någonting efter att ha sett fotot… ja ungefär så, och sen vad vi har sett med varandra. 

Vi tar tillbaka de här reflektionerna till nästa reflektionsmöte och pratar om vad vi har sett, 

och vad barnen sa. Så pratar vi om hur vi kan utveckla till exempel bygg och 

konstruktionshörnan. Hur vi kan göra den mer utmanande? Ska vi ta bort något? Lägga till 

något? Och när vi gör ett sånt här reflektionsarbete tar vi med barnen i det så får dom hjälpa 

till och plocka undan och hjälpa till att ta fram det nya materialet och så introducerar vi det 

nya materialet. I mindre grupper. 

Så tre gånger i månaden har ni alltså ett reflektionsmöte då det handlar om en viss miljö 

på förskolan? 

Ja 

Är det just på din avdelning då eller över huset? 

Över huset 

Hur många är det totalt över huset som är med i det här? 

Det är förskollärarna och vi är 4. 

Ok 
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4 av sju personal, och på vissa grejer är alla med. Alla är med en gång i månaden och då går 

vi igenom vad vi har gjort tidigare och om det är något de tycker att vi har missat… ja… bara 

för att informera alla vad som har hänt 

Och den här bygghörnan t.ex. Använder alla barn den eller har alla avdelningar varsin? 

Det finns två byggavdelningar på tre avdelningar. Så storbarnen har ju mer småsaker. eller 

annorlunda  byggmaterial än det vi har. Vi har mycket naturmaterial. Typ rör och sådana 

grejer, medans storbarnen har med konstruktion. alltså dom kan t ex bygga banor med såna 

här kulbaner å ja det är lite olika material helt enkelt. 

När du vet att du ska dokumentera bygghörnan vad brukar du välja att använda dig av 

då? 

Foto 

Varför bara foto och inte något annat? 

Alltså vi har ju också vår ”dokumentationsmall”. Typ (paus) var är vi? Ja bygghörnan ser ur 

så här, och så bifogar vi en bild till och den ser ut så här för att förra gången gjorde vi den här 

förändringen. Och sen typ vad gör barnen? Jo de gör det här och hur kan vi utmana de vidare? 

Jo vi skulle kunna lägga till det här och ta bort det här. Och sen har vi en sista punkt; hur blev 

det? 

Så ni går igenom det här på de här tre gångerna per månad? 

Ja. Det är de fasta tillfällena, sen dokumenterar vi mer saker också. 

Hur lång tid är de här fasta tillfällena? 

2 tim. 

Känns det som en lagom tid? 

Nej (skratt) 

Vilka material har ni tillgängliga att använda er av? 

Det mesta… vi är en enhet med 7 eller 8 olika adresser så vi skickar ut mail så lånar man av 

varandra om någon har något vi behöver. Så det florerar runt mycket material. 

Så ni har alltså tillgång till videokameror, diktafon och sådant? 

Ja, eller varje avdelning har kameror, men resten är sånt som vi delar på mellan enheterna. 

Du säger att ni gör lite annan dokumentation också… vad kan det vara för något till 

exempel? 

Barnens portfolior, dels har vi liksom vissa grejer som vi gör utmed det pedagogiska året som 

t ex i januari så gör vi handavtryck och lite sånt. Men sen även vad de gör i projekten, å vad 

de har sagt. Sen tar vi tillbaka det till barnen så får dom reflektera med sina bilder. vad hände 

här? Tyckte du att du lärde dig någonting? Ja det är ju främst dom äldre som pratar, när det 

gäller de yngre skriver vi hur de reagerar när de ser bilderna. Blir de glada eller struntar dom i 

det? 

Vad är det för typ av projekt ni kan ha? Som ett exempel…? 

Just nu håller vi på med… De fick en sommaruppgift som var ” det här har jag gjort för 

miljön i sommar” så fick de panta burkar eller odla en blomma, eller lägga ner något i en 

kompost. Ja det var lite olika saker de kom tillbaka med. Vi har precis börjat arbeta med det. 

Vi har först intervjuat dom en och en om vad de gör på bilden sen ska dom få visa upp det i 

helgrupp. Dom som har gjort samma saker… t.ex. alla som pantat burkar för göra på samma 

tillfälle, och så får de ta med oss till att panta burkar så alla får panta burkar. Sen ska vi fråga 

om vi får gå bakom och se hur det ser ut på andra sidan. Men det har vi inte gjort än. Men vi 
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har märkt att det temat som har varit – kretslopp – att alla har gjort nånting som har med 

kretsloppet att göra. Så vi… det är reggio emilia inspirerat så vi bestämmer ju inte i förväg 

vad det ska bli liksom. Det kanske blir något helt annat. 

Är det dokumentationen ni har samlat in som sen visar vilken väg ni ska gå eller hur 

funkar det? 

Nej, jag kan ta ett exempel från föregående… de skulle berätta om ett färdmedel. ”så här har 

jag färdats under sommaren”, några hade ridit på axlar och några hade åkt buss… sen när vi 

satt i samlingen så var de inte alls intresserade av det här. Dom pratade typ 2 sekunder om det 

och sen började dom prata om kartor, skatter.. ja dom struntade helt i färdmedlen. Så då 

började vi istället arbeta med skatter. Så det kan ta helt andra vägar än vad man från början 

tänkt sig. Det här är bara en öppningsgrej och en länk till hemmet, att dom ska ha med sig 

något från sin sommar. 

Men när ni ska göra en dokumentation som inte har med miljön på förskolan att göra… 

säg att ni gör ett projekt om skatter… har du på förhand bestämt vad du ska titta efter, 

eller försöker du vara ”tom” och se vad som händer i gruppen? 

Men det beror ju på om jag ska göra en individuell dokumentation eller om jag ska göra en 

gruppdokumentation. 

Ta en individuell som exempel. 

Ja då tittar jag på vad det barnet gör med materialet. Hur barnet närmar sig materialet, tycker 

den att det är lite läskigt, kul? Eller det är lättare att ta ett exempel, som nu håller vi på med 

handavtryck. Förut har vi tryckt med färg, för att dom ska kunna se hur handen har vuxit. Vi 

gör det en gång om året. Men med nya läroplanen står det ju att man ska ta in enkel teknik och 

då har vi börjat med kopiatorn istället, men en del tycker att den är jätteläskig så då har dom 

fått hämta sitt gossedjur och kopierat det istället, eller sin napp eller nåt sådant så kommer det 

ut och det tycker dom är jättehäftigt. En del har inte ens velat göra sin hand, och då har det 

blivit det individuella: det här tyckte den var läskigt och då fick den trycka i färg också, men 

den har ändå bekantat sig med teknik. Vår tanke var att dom skulle göra handen i kopiatorn 

men ”arne” ville inte det, han sa så här och gjorde så här, och såg ut såhär… så här det kort på 

arne när han drar åt sig händerna eller vad han nu gör. 

Men den individuella dokumentationen… hur är den upplagd? Har ni olika 

ansvarsbarn som ni ska dokumentera? 

Nej det har vi inte. Jag jobbar tillsammans med en tjej som är outbildad så hon fotar när jag 

gör aktiviteten och sen efteråt diskuterar vi runt bilderna, vad såg du? Vad såg jag? 

Ni två tillsammans? 

Ja 

Vad tycker du om det arbetssättet? 

Det är bra! Men det kan vara tidskrävande. 

På vilket sätt är det bättre att vara två? 

För man ser saker på olika sätt. Man har upplevt situationen olika. Så innan vi gör en 

dokumentation försöker vi också få med barnet. Vi visar bilderna och pratar om vad vi gjorde 

tillsammans med barnet, hur kändes det? Eller om den inte kan prata tittar vi på hur den 

reagerar när den ser bilden. 

Har ni någon avsatt tid i veckan för såna här enskilda dokumentationer? 
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Mitt schema är på 35 timmar i barngrupp och de andra timmarna får jag lägga vart det passar 

mig. Jag har två och en halv timma i veckan utanför barngruppen som jag kan lägga vart jag 

vill. 

Och det här med miljödokumentationerna, är de inräknade i de här 2.5 timmarna? 

Nej 

Så du har 2,5 timmar per vecka att pyssla med individuell dokumentation? 

T.ex. dokumentation eller förberedelser av en aktivitet. 

Hur funkar det att ha 2,5 timmar i veckan? 

Det är alltid för lite! 

Brukar du känna dig nöjd med dokumentationerna? 

Jag hade vela göra mkt mer dokumentation… det jag gör är jag nöjd med, men jag hade velat 

gå in lite djupare i det liksom. Nu gör man oftast individuella dokumentationer på tillfällen 

som är planerade, det händer ett par ggr i veckan att man känner ”det här måste jag fota” så 

gör man en dokumentation på det. Men för hela gruppen är det lättare att göra oplanerat. Typ 

” å vad roligt det var när de gick in i hörnan och såg det här, det här måste vi ta kort på!” 

Och resultatet av det ni har dokumenterat, för vem är resultatet?  

Barn och föräldrar. Det individuella sätts i deras portfoliopärmar och det får både barnen 

reflektera över. Det sitter på barnens nivå så de kan ta ner de och prata om dom närsomhelst. 

Och även tillfällen när vi tar fram det för att kolla. Sen har vi med oss det på 

utvecklingssamtalen. Grupp dokumentationerna sitter uppe på avdelningen. 

Har dokumentationen någon gång fått dig se annorlunda på din rolls om pedagog? 

Vi har gjort lite såna dokumentationer på varandra. T.ex. på en samling hur man fördelar 

ordet. Man kanske ser att det här barnet får väldigt mycket uppmärksamhet medans det här 

inte får någon alls. Våra två avdelningar som är 20 barn tillsammans brukade ha varsin 

samling, men nu har vi istället satt 15 barn som tycker att det är jätteroligt med samling och är 

drivande i samlingarna, och sen har vi gjort en liten samling med 5 barn som vi vill utmana 

lite mera. Det kom efter en sån dokumentation. Vi såg att de här 5 barnen ser inte vi. 

Finns det något som är problematiskt kring dokumentation som arbetssätt rent 

allmänt? 

Tid, annars (paus) den tekniska biten och allt sånt håller hos oss. Jag tycker det svåraste är att 

få tid att ta ut det till barngruppen igen. 

Den reviderade läroplanen kom ut… har det fått er att arbeta annorlunda med 

dokumentation? 

Nej inte direkt, vi var väldigt konsekventa med det innan också, men det som är annorlunda är 

att det verkligen är tyngdpunkten på att det är förskollärarna som har det pedagogiska 

ansvaret, det märks skillnad i vår organisation. Och småsaker som hur ska vi få in teknik med 

barnen.. å lite sånt. Paus. Vi vill att dokumentationen ska vara pedagogisk och inte bara en 

massa bilder uppsatta på en vägg. 

Och du tycker att en dokumentation är pedagogisk när…? 

När man har reflekterat över den, både tillsammans i personalen och med barnen. Och när 

man har gjort en utveckling av det. När man har använt den i ett utvecklingsarbete, då tycker 

jag att det är en pedagogisk dokumentation 

Så målet med en pedagogisk dokumentation är alltid att komma vidare på något sätt? 
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Ja eller att vi tycker att barnen tycker att det är så bra så att dom får fortsätta. Tills vi ser att de 

inte blir inspirerade helt enkelt. 

Tycker du att alla som jobbar på förskolan, har ni samma syn på dokumentation? Är ni 

samspelta? 

Alla förskolläraren är det, och nu håller hela enheten på att gå på föreläsningen för att få lite 

insikt i det. 

Vad är det för föreläsning? 

Den reviderade läroplanen. Och sen har vi några som har gått kurs i pedagogisk 

dokumentation hos en annan tjej på enheten som har utbildat sig, så vi försöker använda oss 

av allas kompetenser. 

Vilken är din personliga relation till dokumentation? Vad tycker du om det som 

arbetsmetod? 

Det går inte att utesluta! Det är hela verksamheten.  
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Bilaga 2  Intervju med ”Beatrice” 2011-11-04    17.30 

 

Hur gammal är du? 

42 

Hur länge har du arbetat som förskollärare 

Som förskollärare sen 1992 och dessförinnan jobbade jag som barnskötare mellan 88-90 och 

sen gick jag förskollärarutbildningen som var 80 poäng då bara eftersom jag var barnskötare 

innan (25 år) 

Vad jobbar du på för avdelning nu? 

Nu jobbar jag på en åldersindelad avdelning med 3 åringar som ska bli fyra, 15 st. Jag har 

jobbat där sedan augusti 2011. 

Hur gör du rent praktiskt när du dokumenterar? Vad har du t.ex. för material när du 

dokumenterar? 

Mm, all slag pedagogisk dokumentation pratar vi om nu, eller pratar vi om det som är 

dokumentation? 

Vi pratar om det som är pedagogisk dokumentation 

Då har vi först samlat in stoff, det är ju dokumentationen, och när jag sedan bearbetar den så 

blir det pedagogisk dokumentation för mig. När jag har ett syfte med det jag gör. Det beror ju 

på vad jag har tänkt men det kan ju antingen vara att jag gör en utställning med alster som 

barnen har gjort på ett aptitligt sätt för att barnen ska inspireras av varandras verk till vidare 

skapande liksom. Och då använder jag ju det som dom har gjort tidigare. Sen kan det ju också 

vara väggdokumentation för barnen och då använder jag mig av power point, inplastade blad. 

Och när du ska samla in stoffet… vad har du att tillgå då? 

Jag använder bara kamera och penna och papper 

Varför använder du just dessa saker? 

Jag har inte tillgång till diktafon… jag skulle egentligen vilja ha det. För det blir mer 

ordagrant då. Det blir ju färgat av vad jag väljer att se när jag sen skriver ner mina 

anteckningar. Man kan ju inte skriva ner allt. Och foto är för att barnen är så pass små så dom 

tar till sig foton bäst. För dokumentationen är i första hand till för barnens eget lärande. 

Då har du kamera, penna och papper. Finns det nåt annat på arbetsplatsen som du kan 

använda dig av om du vill? 

Jag vet faktiskt inte det… jag har ju bara jobbat i två månader liksom. Jag har inte haft något 

behov av det ännu, men jag kan tänka mig på sikt att jag har det och det är inga problem att 

köpa in då om det skulle vara så att jag behöver det. Men jag har inte sett någon annan som 

använder sig av andra saker på den nya förskolan. 

När dokumenterar du? (planerade tillfällen eller spontant?) 

Det sker i princip varje dag det finns tillfälle till det. Men vi har laptops som vi använder oss 

jättemycket av. Flera stycken, alla har nästan en var och då sitter vi på avdelningen och gör 

det. Sen när vi skriver ut det så kommer det ut fjärrstyrt av sig självt i en kopiator. Då kan 

man bara hämta det sen vid tillfälle, så det är väldigt ”instant”, man kan dokumentera nånting 

som har hänt för en timme sedan och därför behövs inte diktafon än så länge känner jag för 

man har det oftast färskt i minnet. För man har ju en riktning och ett syfte med vad man väljer 

för bildtext liksom. 
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Säg att du har en planerad aktivitet och du ska dok det, har du innan tänkt ut nåt 

speciellt du ska titta på? 

Ja, som t.ex. i vårt projekt vi håller på med nu – bron i skogen – så har vi valt den här veckan 

att titta på hur barnen inspireras av varandras konstruktioner, om dom färgas av varandra, om 

dom kommer på flera material att bygga med. Så har vi provat att tillföra t.ex. foton på 

väggarna på olika broar, och då väljer vi att dokumentera vad händer då om man gör det. 

Har ni bestämt det tillsammans så att alla pedagoger kollar på samma sak? 

Ja vi har reflektionssamtal en gång i veckan och då har vi fokus på först projektet. Vad har vi 

tre sett, vad av allt detta material ska vi välja att gå vidare med? Och nu valde vi det här t.ex.. 

det känns intressantast. Nästa gång ses vi och pratar om vad vi sett nu, så vi utgår från det som 

barnen gör och det som barnen upptäcker. Vi försöker att inte styra det själv med egna tankar 

om vart det ska liksom. 

Sitter ni tillsammans och delger varandra vad ni har samlat in och diskuterar? 

Ja 

Gör ni så på all dokumentation? 

Projektet färgar ju allt vi gör, det är både ute och inne liksom, men sen är det ju sidospår hela 

tiden. Vi jobbar ju med mattepåsar t.ex., och då ser man när man haft en 

undervisningssituation med en mattepåse hur det inspirerar barnen i massor med andra 

situationer. Dom börjar sortera t.ex. Då väljer jag som har ansvar för mattepåsar att 

dokumentera det och sätter upp det i anslutning till mattepåsarna så barna ska bli mera 

inspirerade. Men då är det mer en grej som jag har ansvar för. Så den här gemensamma 

reflektionen det sker i projektet kan jag säga…. Klockrent. 

Sen ska man ju dokumentera varje barns utveckling också. Gör ni det tillsammans 

eller..? 

Då är det så att förskollärarna gör all dokumentation och har alla samtal på den här förskolan 

och jag bara gör som dom gör nu för att se hur det är. För dom gör så här att den dok som 

finns på väggen, den trycks samtidigt ut i lika många exemplar som barnen som finns med på 

den dok. Så om det är 2 barn som är med i bilden så trycker man ut tre ex. ett till väggen och 

två till deras portfolio. Sen när man sätter sig med samtalen så är portfolion färdig redan. Så 

stämmer man av med jämna mellanrum att det täcker in alla områden – normer och värden, 

barns inflytande osv. men inte ALLA, inte matematik OCH språk OCH… man nöjer sig med 

att det är NÅT från utveckling och lärande som dom håller på med just då. 

Så då räcker det med att det är i portfolion. Då tar man det från nån gruppaktivitet där 

dom barnen varit med och sätter in i portfolion? 

Ja så kan det vara. Det behöver inte stå det namnet, det kan bara vara så att det barnet har varit 

med i bilden. Dom som har suttit på väggen – det görs en bok av dessa, så man har en bok 

från när dom började, sen har man en bok vad dom gjorde året efter, och nu håller vi på med 

en ny bok om vad vi gör det här året. Det ligger framme – pärmarna och böckerna. 

Inför utvecklingssamtal.. då är port färdiga från gruppdokumentationer. Men enskilda 

dok.. sitter man själv och gör en sån  eller är det flera 

Vi pratar inte strukturerat och kontinuerligt om varje barn, utan som jag förstår det sätter man 

sig och går igenom varje barn inför samtalen tillsammans. Då kommer vi sitta tillsammans 

med alla pärmar och gå igenom. Är det här en bild som jag kan ställa upp på när det gäller det 

här barnet. Är detta vad det här barnet är intresserad av. Annars får man komplettera det i 



40 
 

själva samtalet. Efterson barnskötaren inte är med i utvecklingssamtalet måste ju hon få ge sin 

bild också. 

Har ni någon avsatt tid i veckan då ni sitter ostört och pysslar med dok. 

Vi har en gemensam reflektionstimme i veckan, själva görandet gör vi när det passar. Vi sitter 

i barngruppen och gör det. 

Räcker det till? 

Ja hittills så har det faktiskt räckt jättebra. Så jag tänker hela tiden ”vad har jag missat?” för 

det går så smidigt… 

Finns det något som du tycker gör det svårt att använda dig av pedagogisk 

dokumentation som arbetsmetod? 

Jag skulle ju verkligen vilja lägga till att det skulle vara mycket tydligare kopplat till 

läroplanen, men det är ju inget som sätter hinder för det. Det är ju bara att föra en diskussion 

om det och göra det, men jag kan ju inte göra det på egen hand, det måste vi ju vara överens 

om. Och jag har bara inte tagit upp det, det är väl det som är hindret i så fall. Tekniskt finns 

det ju inga hinder och tidsmässigt finns det inga hinder, men däremot tycker jag att det är 

svårt att få till det här att koppla det vi erbjuder gruppen till varje individ. Att kunna visa att 

varje individ har fått möjlighet att erfara eller vara med om det här. 

Vad tror du att det beror på att det är svårt? 

Det tror jag är tiden. Då skulle man ju bara sitta och göra dokumentation, och då ser man ju 

inte barnen så då kan man ju inte vara med i läroprocesserna. Man måste ju vara med i 

barnens liv för att kunna se vad dom gör. 

Sen Lpfö reviderades så står det ju lite annorlunda, har det förändrat ditt sätt att se på 

dokumentation och arbeta? 

Alltså egentligen inte för jag var redan där. När den kom så kom det egentligen bara på pränt 

det som vi redan gjort här på X i flera år. Det här med systematiskt kvalitetsarbete och att det 

ska vara en röd tråd. 

Känner du att ni är samanspelta på ditt nya jobb, att alla har samma tänk om 

dokumentation? 

Absolut inte! Det spretar så fruktansvärt mycket. 

Av förskollärarna? 

Ja för 15 av 18 anställda är förskollärare. Och vissa har förstått det som att man ska redovisa 

för föräldrarna vad man har gjort under agen. Jag hörde senast igår en som sa ”Ja alltså vi har 

inte hunnit så mycket för vi är lite kort om personal men hon hade rörelse så nåt har hon gjort 

idag” (skratt) alltså det är ganska XXXX vad man har för syn då på när barn lär sig. Barn lär 

sig nåt när vi undervisar dom något och stoppar dom fulla med kunskap, och det är ju ganska 

långt ifrån min syn på lärande. Så det finns mycket att göra där! 

Vad blir syftet med pedagogisk dokumentation? För vem? 

I första hand för barnen eftersom barnet är i centrumet i processen så vill jag på alla möjliga 

sätt hjälpa barnet att få syn på sitt egna lärande för det hjälper MIG sen och det blir ju ett syfte 

till sen. Det hjälper mig att se vad jag bäst kan sätta in inspiration till nästa steg. Men det är ju 

barnet som är i centrum. I slutändan är det ju en dokumentation för föräldrar och andra som 

vill ha insyn i verksamheten. 

 

Uppföljningsintervju per telefon 2011-11-13 14:53 
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Du berättade senast att det här med systematiskt kvalitetsarbete var något nytt i den 

reviderade läroplanen. Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete för dig? 

Som förskollärare säkrar jag hela tiden att vi arbetar utifrån styrdokumenten genom att 

dokumentera. Men det räcker inte att bara dokumentera, man måste hela tiden jämföra 

dokumentationen mot Läroplanen och analysera om vi arbetar mot den. Det är ju den önskade 

kvalitetsutvecklingen: barnen ska få ta del av allt som står i läroplanen. Gör man inte det så 

ändrar man. Det är ju en spiralformad process. 

 

 

Hur använder ni er av dokumentationen för att vidareutveckla förskolans 

undervisningsplanering? 

Om vi tar exemplet mer vårt projekt vi har med barnen så har vi reflektionssamtal en gång i 

veckan. Då är vi tre pedagoger som diskuterar vad vi har sett hos barnen och utifrån detta 

bestämmer vi hur vi ska gå vidare med projektet. Som nu har vi haft ett projekt om broar hela 

terminen. Det började med att en pojke blev blöt i skorna när han hade klivit i ett dike. Barnen 

bestämde sig då för att bygga en bro för att man skulle slippa bli blöt. Barnen har ju en 

begränsad kunskap över hur man kan bygga en hållbar bro. Vi observerade hur barnen 

funderade över brobygget under de följande dagarna. Några barn tänkte att man kunde 

använda lim, eller ett snöre. Till slut började barnen tappa suget för inget av deras byggen 

blev tillräckligt hållbart. Då började vi fundera över hur vi skulle kunna utmana barnen i 

andra sätt att bygga broar, utan att ge dem ett färdigt svar om hur det skulle gå till. Nu har vi 

kommit på att vi ska åka och titta på olika broar i X; en hängbro i en lekpark, en bro över 

järnvägen och en träbro över en bäck. Vad säger barnen då? Kommer barnen att upptäcka att 

det behövs olika material till olika brobyggen? Det är det vi vill se, vad barnen gör med våra 

”inputs”. Det är det vi ser i leken. Sen har barnen också nappat på det fantasifulla som 

”bockarna bruse”. Vid varje bro vill de vänta på bocken bruse. När vi planerar en aktivitet 

sitter vi alltid med läroplanen. Man kan ju inte bara bestämma en aktivitet för att det verkar 

vara en kul grej. Som en gång när vi ville få in ”normer och värden” i projektet med 

brobygget. Barnen fick en dag träffa ett troll i skogen som var så olyckligt för att det hade 

tappat bort sin hund på andra sidan diket och nu kunde han inte komma över. Kan de hjälpa 

Bosse? Barnen kom på att de kunde hjälpa Bosse med ett rep… hädanefter tog pedagogerna 

med sig ett rep. Barn tar så många olika spår… teknik, fantasi, normer och värden. Men hela 

tiden kretsar det kring broar. Så våra diskussioner handlar till största delen om vad barnen gör 

och vad de upptäcker. 

 

Vi pratade senast om olika verktyg för att göra en dokumentation, du nämnde då 

kamera och diktafon, varför är det inte aktuellt med en videokamera?  
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I kameran finns möjlighet att filma och inspelning av ljud vilket jag använder mig av. När 

man skriver blir det ju automatiskt vad jag väljer för infallsvinkel, jag sorterar bort saker som 

sägs. När man filmar kommer ju allting med, man upptäcker något nytt ur ett genusperspektiv, 

lekperspektiv osv. Kameran är mer objektiv än en pennan. 
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Bilaga 3 Intervju med ”Cecilia” 2011-11-15 

 

Hur gammal är du? 

28 

När tog du din examen? 

Vårterminen 2011 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

5 månader. 

Vilken avdelning jobbar du på? 

 Jag jobbar på en avdelning med 4-åringar. Det är 15 barn och vi är två förskollärare som 

jobbar där. 

Vad innebär dokumentation för dig? 

Att visa barnen och föräldrarna och pedagogerna vad vi gör. Att fotografera och vara där i 

stunden. Att fånga upp och dokumentera det dagliga för att kunna koppla vidare det till 

läroplanen. Hur vi tänkte då? Hur blev det när vi gjorde så här? Hur reagerade barnen? 

Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig? Finns det någon skillnad mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation? 

Ja det finns en skillnad. Pedagogisk dokumentation har man ju en tanke med. En 

dokumentation handlar mer om att sätta upp något på väggen, men pedagogisk dokumentation 

har man ett syfte med. När man t.ex. arbetar med ett tema gör man en pedagogisk 

dokumentation över det, man har en grovplan på vad man vill se. Man är mer aktiv och har ett 

syfte med vad man gör. Det är inte bara att sätta upp bilder på en vägg. Den pedagogiska 

dokumentationen blir ju som ett hjälpmedel när man vill gå tillbaks och titta tillsammans med 

barnen, föräldrarna och en själv. Hur blev det när vi gjorde det här? Funkade vårt arbetssätt? 

Vilka material använder du dig av när du dokumenterar? 

Jag använder mig bara av kamera, men den kan man både fota och filma med. Sen har vi tänkt 

att barnen säger ganska roliga saker ibland. Vi har ett speciellt block där vi skriver roliga citat, 

detta blir mer spontant. 

Finns det några andra material du kan använda dig av?  

Vi har inget inspelningsmaterial, det är ju ganska synd om man är själv med en aktivitet, då 

skulle det vara jättebra att kunna spela in både bild och ljud. 

När dokumenterar du? 
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Alltid. Man försöker ju att tänka på det, men jag och min kollega dokumenterar alltid när vi 

har gjort något pedagogiskt med barnen. Jag får ju bestämma mig för att titta på något 

speciellt, det är ju omöjligt att ta in allt som händer. Hur klipper han med saxen? Hur håller 

han saxen? Ibland blir det spontant vad man dokumenterar, men jag försöker nog tänka 

igenom inför varje gång man ska göra någonting så man inte kommer helt oförberedd. Jag vill 

ha en tanke bakom, men sen kan man kanske ändra sig om de inte alls är intresserade av det 

man har planerat. 

Vad gör du med dokumentationen sen? 

Då sätter jag upp den (paus) vi arbetar med kuber som man delar in i olika t.ex. värdegrund, 

inflytande, natur, teknik. Jag försöker sätta in dokumentationen under rätt kub. Men jag 

plockar också ner dokumentationen när jag pratar med barnen för att de ska minnas vad man 

gör. Vi har även ett utställningsbord i hallen, vi försöker göra det synligt. 

Har du någon avsatt tid i veckan för att ägna dig åt dokumentation/reflektion? 

Ja det har jag. Egentligen ska vi ha två timmar per vecka, men vi får väl ut ungefär en timme 

per vecka, som är förlagd på en morgon, personaltätheten är inte så bra. Vi skulle behöva fler 

i personalen för att det ska gå att gå iväg. Det är ju ett problem från ledningens sida, det är det 

som är den stora nackdelen.  

Sitter du tillsammans med din kollega då, eller sitter ni själva? 

Då är vi en och en. Sen har vi två timmar varannan måndag när vi har planering tillsammans 

med arbetslaget. 

Har den reviderade läroplanen gjort att du tänkt annorlunda kring dokumentation? 

Vilken är den största förändringen i och med revideringen tycker du? 

Nej inte direkt, men det är lättare att orientera sig i den nya läroplanen. Strävansmålen är mer 

tydligt utformade än förra läroplanen. Förskolläraren har mer ett tydligt ansvar. Det är 

tydligare vad strävansmålen är. 

Har dina arbetskamrater samma ”tänk” som du kring dokumentation? 

Nja, de flesta har samma syn som mig, men däremot är det många som tycker att det är svårt 

att dokumentera. Man drar sig för det för att man inte kan datorn ordentligt. Många låser sig 

vid själva utformningen, det ska se snyggt ut med bild och text. 

Påverkar dokumentationen undervisningen på förskolan? På vilket sätt? 

Ja det gör den! Man kanske själv tror att barnen är jätteintresserade av en viss sak. Vi började 

till exempel med sagan om vanten och tänkte att detta skulle vara vårt tema. Detta tyckte inte 

barnen var roligt, de ville ha bockarna Bruse. Barnen leker bockarna bruse och det var i leken 
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vi märkte att de var intresserade av bockarna bruse, det var ingen som visade något intresse 

för vantesagan. 

 

Uppföljande telefonintervju 2011-11-18 

 

Du berättade att du i praktiken endast får ungefär 1 timme/veckan för 

dokumentation/reflektion. Får detta några konsekvenser för ditt arbete och planering 

av aktiviteter med barnen? Vilka? 

Ja på sätt och vis, man hinner ju inte planera verksamheten så detaljerat. Man hinner ju inte 

detaljplanera en aktivitet med barnen. Man får tänka igenom innan vad man ska göra på 

timmen och bara köra! 

Hur känner du inför att ni är ensamma när ni har reflektion och dokumentationstid? 

Jag tycker det är jättedåligt faktisk. Om vi ska reflektera kan man inte sitta i lugn och ro och 

göra det, man får prata över huvudet på barnen medans man delar ut frukt eller när man hittar 

något litet tillfälle. Det funkar inte! Om man var två som kunde reflektera skulle det bli en 

mer röd tråd i verksamheten. 

Du berättade sist vi pratade om kollegor som upplever sig ha praktiskt svårigheter 

kring dokumentationen. Har du märkt om det påverkar detta deras arbete? På vilket 

sätt?  

Nej det gör det ju inte, men det är mest när det ska sammanställas. Man blir låst och kan inte 

överlåta detta till någon annan. Just de personerna dokumenterar mindre än oss andra för att 

de tycker är jobbigt. 

 

 

 

 


