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Sammanfattning  
Min utgångspunkt i föreliggande studie har varit ett intresse att ta reda på hur pedagoger resonerar 
angående dokumentation i förskolan. Utvärdering av förskolans verksamhet är något som regleras i 
styrdokumentet ”Läroplan för förskolan” och har i den reviderade upplagan även fått en egen rubrik. Ett 
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syften med dokumentation som enligt pedagogerna framkom  var att påvisa barns läroprocesser, 
synliggöra verksamheten för exempelvis föräldrar och samhälle samt vara ett utvärderingsverktyg av 
förskolans kvalité. I slutdiskussionen lyfts bland annat betydelsen av reflekterande pedagoger för att 
bedriva ett dokumentationsarbete. 
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1 Inledning 
 

Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, 

sortera eller jämföra barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten 

med barnen. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till 

att verksamheten utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande. 

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.                                        

(Förskola i utveckling, 2010, s.19) 

 

Under mina yrkesverksamma år i förskolan har jag tillsammans med andra pedagoger använt 

mycket tid till dokumentation och på senare år pedagogisk dokumentation. Jag har också mött 

kritiska röster från pedagoger och föräldrar som har ifrågasatt meningsfullheten med 

dokumentation och vad den ska användas till. Detta har gjort mig intresserad av att ta reda på 

hur pedagoger på förskolan resonerar angående dokumentation. Vidare är min fundering om 

det är en bedömning av barn som sker eller om fokus ligger på att synliggöra det enskilda 

barnets lärande och utveckling. I den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 

juli 2011 beskrivs att barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt ska 

dokumenteras, följas upp och analyseras för att på så vis utvärdera förskolans kvalité.  

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.  (Lpfö98 reviderad 2010, s.14) 

Syftet är alltså inte att bedöma ett barns utvecklingsnivå, utan vilka förutsättningar förskolan 

skapar för lärande. Men urvalet i dokumentation av barnet och verksamheten kan samtidigt 

ses bidra med ett skapande av normer kring vad som är viktigt att beakta om barnet och 

verksamheten. Det handlar inte bara om vad som ska beaktas, utan även hur detta bör se ut. 

Eftersom förskolans styrdokument nu tydligt beskriver detta uppdrag, vilket alla som arbetar 

inom förskolan är ålagda att följa, går det inte att välja bort dokumentationen.  

Genom att dokumentationen fått en större plats i den reviderade läroplanen och därmed 

kommer att få en större plats i det dagliga arbetet på förskolan behöver pedagoger reflektera 

över hur och varför dessa utförs. När jag som pedagog dokumenterar gör jag ett urval och det 

är viktigt att fundera över de val jag gör. Wehner-Godée (2010) skriver: 

Vad vi dokumenterar representerar ett val, ett val bland många andra val, ett val i vilket 

pedagogen själv är partisk. (Wehner-Godée, 2010, s.21) 
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Dessutom finns idag tester, mallar och kartläggningar som skall vara till hjälp vid 

dokumenterandet men som också kan skapa en bedömning av barn. Som Nordin Hultman 

(2005) skriver är det avhängt den teori genom vilken pedagogen väljer att se på barnet hur ett 

beteende kan tolkas.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Eftersom urvalet av vad som dokumenteras skapar en bild av barnet och därmed också en bild 

av barnets utveckling och lärande blir mitt syfte: Att beskriva och analysera pedagogers 

resonemang om val av form och innehåll i dokumentation av förskolans barn och verksamhet 

ur ett makt- och normperspektiv. Till syftet hör även att belysa hur sociokulturellt lärande 

kopplas till dokumentation. För att uppnå syftet använder jag mig av följande frågeställningar: 

Vilka olika dokumentationsformer förekommer i förskolan? Varför dessa? 

Vilken typ av information innehåller dokumentationen och hur görs urvalet?  

Vad är syftet med dokumentationen?  

 

3 Avgränsningar  
Med dokumentation avser jag till exempel teckningar som barnen gjort, fotografier av 

aktiviteter och händelser i barngruppen på förskolan, tester av barnen, kartläggningar av 

främst språk- och motorisk utveckling, observationer av barnen, anteckningar av pedagogen 

om barnen och verksamheten samt portfolio som pedagogen skapar med hjälp av barnets 

olika alster. Med pedagoger avses förskollärare och barnskötare som arbetar i barngrupp på 

förskola. På de förskoleavdelningar jag utfört min undersökning finns barn i åldrarna 1-5 år 

dock kommer intervjuerna endast utföras med de vuxna. 
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4 Forskningsöversikt 
I samband med att förskolan fick sin läroplan 1998 ”Lpfö98” har behovet av att synliggöra 

dess verksamhet ökat och också kravet att utvärdera förskolans kvalité. När jag studerat 

tidigare forskning har jag funnit metod och handböcker för dokumentation men eftersom det 

inte var min inriktning har jag valt bort den litteraturen. När jag sökt vidare på dokumentation 

och pedagogisk dokumentation med inriktning mot pedagogers uppfattningar och 

förhållningssätt har jag återkommande funnit kopplingar till bedömning och individuella 

utvecklingsplaner. Med anledning av detta har jag valt nedanstående forskares arbeten för att 

skapa en bred förförståelse.  

4.1 Tidigare forskning 
Hillevi Lenz Taguchi (2000) forskare i pedagogik beskriver i sin avhandling Emancipation 

och motstånd - dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan ett Reggio-Emilia 

inspirerat arbetssätt med pedagogisk dokumentation på en förskola i Sverige. Hon använder 

sig av en etnografisk studie med deltagande observationer av förskoleverksamheten, 

bandupptagningar och intervjuer med pedagoger. Vid tiden för sin forskning upplevde hon att 

området om observation och dokumentation i förskolans praktik var lite beforskat.  I sin 

teoridel använder hon sig av en poststrukturell diskurs för att med hjälp av detta påvisa att det 

pågående förändringsarbetet inte är fixerat utan är i pågående rörelse. Hon talar om en 

samtidighet då man både befinner sig i sina tidigare tankar och handlingar samtidigt som en 

omdefiniering till ett nytt tänkande sker. Lenz Taguchis frågeställning om att ”ta makten över 

sin läroprocess” omformuleras till om det med hjälp av pedagogisk dokumentation är möjligt 

att komma bort från ett normalitetsbegrepp inom förskolan.  

  

Lenz Taguchi (2000) ger en historisk tillbakablick i svensk förskola där observationer 

beskrivs som en slags bakgrund till dokumentation. Genom observationerna som sker med ett 

utvecklingspsykologiskt och medicinskt perspektiv skapas en ”normalmall”. På 1990 talet 

börjar kravet på utvärdering av förskolans verksamhet och i förskolans utvecklings- och 

förändringsarbete ska utvärderingsplaner finnas med vilket resulterar i olika observations- och 

dokumentationsformer. Skillnaden mot tidigare observationsformer är nu att observationerna 

sker i vardagliga sammanhang och i den ”fria leken” men det man söker är brister hos barnen. 

Vid 1990 talets slut menar Lenz Taguchi att det sker en förändring:  

…från att vara ett verktyg för i första hand korrektion och normalisering (disciplinering) till ett 

verktyg för kontroll och utvärdering samt för att följa barns lärande och barns läroprocesser. 

(s.108) 
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Lenz Taguchi (2000) nämner två förespråkare, Ingrid Pramling Samuelsson och Elisabet 

Doverborg för ett utvecklingspedagogiskt synsätt. De förespråkar exempelvis barnintervjuer 

som observationsform för att på så vis få information om barnets tidigare kunskap och utifrån 

det skapa nya lärtillfällen. Lenz Taguchi beskriver nu att i samband med det Reggio Emilia 

inspirerade arbetssättet används begreppet pedagogisk dokumentation. Detta innebär att 

pedagoger reflekterar tillsammans med kollegor och barnen över en dokumentation för att se 

hur lärandeprocessen ska gå vidare eftersom det är den som är viktigare än resultatet. Vidare 

beskriver hon läroprocessen som en ”social och kooperativ konstruktionsprocess” (s. 111) 

mellan barn och vuxna eller barn till barn. I sina studier av personal som arbetar med 

pedagogisk dokumentation beskriver Lenz Taguchi hur pedagogerna genom sina 

videoobservationer av hur barn lekte blev medvetna om situationer som krävde förändring av 

både miljö och pedagogers förhållningssätt.  

 

Elisabet Nordin-Hultman (2004) forskare i pedagogik, vill med sin doktorsavhandling 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande undersöka villkoren för barns identitets- och 

subjektskapande samt relationen till den miljö som omger dem. Hennes studie bygger på 

observationer i svenska och engelska förskolor där hon studerat pedagogiskt material, hur 

rummen är strukturerade samt hur tiden delar in och schemalägger aktiviteterna. Hon ser en 

fara i den helhetsbild som pedagoger använder sig av i sina beskrivningar av barn gällande ett 

barns karaktär och personlighet. Nordin-Hultman belyser hur barn och deras ageranden 

beskrivs till exempel inför ett utvecklingssamtal. Hon lyfter även fram miljöns betydelse som 

gör att många barn beskrivs ha svårigheter. Nordin-Hultman framhåller vikten av att sätta 

fokus på miljön och pedagogikens utformning istället för ett förändringsarbete med det 

enskilda barnet. Nordin-Hultman påvisar även de samspelsteorier som funnits med sedan 

slutet av1900-talet och som betonar vikten av att samspela med omgivningen vilket även 

styrdokument och samtal pedagoger emellan säger men som inte lika tydligt märks i 

praktiken. Vidare skriver hon att förskolan ibland kan skapa brister och problem hos barn i 

samband med att de träder in i förskolemiljön. Med anledning av detta behöver 

uppmärksamhet riktas mot strukturer och organisationer i miljön istället för att fokusera mot 

en förändring av ett barns beteende, då beteendet är knutet till den kontext i vilken barnet 

befinner sig. Hon har också funnit att det finns en strävan hos pedagogerna att hitta en bild av 

det ”typiska” barnet där det är barnet och dess egenskaper som sätts i fokus, istället för den 

pedagogik och miljö i vilken barnet befinner sig.  
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Ingela Elfström (2005) forskare i didaktik, har lagt fram sin avhandling Varför individuella 

utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan. Hon har genom en 

kvalitativ intervjustudie med några pedagoger i förskolan bildat sig en uppfattning om hur de 

arbetar med individuella utvecklingsplaner. Hon vill med sin studie förstå och belysa den 

ökade användningen av individuella utvecklingsplaner i förskolan idag samt vilken bild av 

barnet och barns lärande som skapas i relation till läroplansmålen.  

Elfström (2005) har funnit att ett av syftena med utvecklingsplanerna är att påvisa det 

enskilda barnets lärande och utveckling. Ett andra syfte är att föräldrar och pedagoger ser 

barnets lärande och kan stödja där det behövs, ännu en vinkling ur pedagogers perspektiv är 

deras upplevelse av att yrkesrollen förstärkts i arbetet med utvecklingsplaner. Pedagogerna 

menar att arbetet fick en högre status när det gick att påvisa betydelsen av det för samhället, 

samt att det också ledde till en vilja att vidareutvecklas hos den enskilde pedagogen. 

Dessutom fann hon ytterligare ett samhälleligt syfte vilket i förlängningen innebär att hjälpa 

alla barn att nå de fastställda målen i År 9. Vidare skriver Elfström att de olika mätinstrument 

som används av pedagoger styr verksamhetens innehåll genom att framhålla vilka delar som 

anses viktiga att arbeta med. Hon har också i sin forskning sett att det mot läroplanens 

intentioner lätt övergår till en resultatmätning hos det enskilda barnet vilket hon 

sammankopplar med den starka kopplingen till traditionella utvecklingspsykologiska teorier. 

Genom sin studie menar hon att det går att finna andra vägar för utvärdering av verksamheten 

än individuella utvecklingsplaner och framhåller pedagogisk dokumentation. Grunden till 

arbetet med pedagogisk dokumentation kommer från Reggio Emilias förskolor, vilket också 

beskrivs av Lenz Taguchi (2000) och syftar till att arbeta med hur barn gör och tänker. 

Liksom Nordin-Hultman (2004) beskriver betydelsen av att se hur förskolan i sin planering av 

miljö och aktiviteter skapar möjligheter för barns lärande framhåller även Elfström (2005) 

detta. 

Men så fort vi frågar: Hur visar barnet intresse för bokstäver och siffror? Måste vi också fråga: 

Vilka möjligheter har barnet att vara intresserad av bokstäver och siffror i vår verksamhet? Om 

vi frågar: Hur visar barnet att det kan leva sig in i andras situation? Då blir motfrågan: Vilka 

möjligheter till inlevelse skapar vi pedagoger? (Elfström, 2005, s. 147) 
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Anne-Marie Markström (2005) forskare i pedagogiskt arbete vill med sin avhandling 

Förskolan som normaliseringspraktik beskriva hur barn, personal och föräldrar formar 

förskolan som institution. Hennes syfte är att belysa hur förskolan som institution skapas med 

barn, personal och föräldrar som sociala praktiker. Studien har en etnografisk ansats och 

bygger på fältstudier med intervjuer av barn, personal och föräldrar, inspelade 

utvecklingssamtal samt deltagande observationer. Teoretiska utgångspunkter för studien är 

interaktionistiskt och socialkonstruktionistiskt vilket innebär att kunskapen om världen ses 

som socialt konstruerad och sker i interaktion människor emellan samt i relation till 

omvärlden i vilken förskolan är en del. Markström är i sin studie intresserad av hur beteenden 

ses som accepterade respektive icke accepterade i förskolan som social praktik liksom av 

vilka sociala ordningar med hjälp av regler, gränssättningar och även avvikelser som skapar 

ett normalitetsbegrepp inom förskolan vilket hänger samman med vad som förväntas i den 

kontext som förskolan utgör. 

 

Kristian Lutz (2006) lärare och forskare vill i sin avhandling Konstruktionen av det avvikande 

förskolebarnet kritiskt granska hur det sker bedömningar av olika slag på barn i förskolan. 

Han har som syfte i sin forskning att problematisera hur detta sker i praktiken det vill säga hur 

pedagoger beskriver och kategoriserar barns beteenden med inriktning mot barn i behov av 

särskilt stöd. Som metod använder han sig av en fallstudie med intervjuer, samtalsobservation 

och materialinsamling utifrån hur ett område arbetar med barn i behov av särskilt stöd. I sin 

analys av ansökningsblanketter för barn i behov av stöd framkommer att barnet åtskiljs från 

miljön, både hem och förskola och fokus riktas mot barnets problem och tillgångar. Det 

framgår inte vad för förändringar som gjorts av miljön. Lutz (2006) menar att det skett en 

ökning av att definiera problem som egenskaper hos barnen. Det som också framgick var att 

ansökningsblanketters utformning kan bli normgivande gällande barns beteende både av det 

som efterfrågas på blanketten men även av det som inte efterfrågas. 

 

Ann-Christine Vallberg Roth (2009) forskare i pedagogik med inriktning mot yngre barns 

utveckling och lärande har i en artikel beskrivit resultat från studier av individuella 

utvecklingsplaner, bedömning och dokumentation av barn i förskola och förskoleklass. Hon 

skriver att barndomen är fylld av bedömningar och självvärderingar av barn utifrån mallar och 

mönster. Hon skriver vidare att i förskolan finns inga uppnående mål men däremot ska 
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verksamheten utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation där verksamhetens behov 

av utveckling synliggörs. I samspelet med hemmet kan det innebära att förskolan tar en 

fostrande roll mot hemmet som kan innebära att förskolan ger föräldrar ”läxor”. Vallberg 

Roth (2009) beskriver hur barn kan bli bedömda både utifrån kunskap och personliga 

egenskaper. Det finns exempel på listor på förskolor med ett stort antal mål som barnen 

förväntas uppnå och den vuxne bockar av. Vidare beskriver hon dokument som 

portfoliomappar, ”min bok” där verksamheten beskrivs men som också innehåller personliga 

egenskaper hos barnen. Hon menar vidare att det finns tre huvudinriktningar av bedömningar 

som görs och det är ”kunskap, fostran och omsorg” som oftast återfinns jämsides men ofta 

med ett av områdena som dominerande.  

5 Metod och material 
I följande avsnitt kommer jag presentera mitt tillvägagångssätt vid insamlandet av 

forskningsmaterial, hur intervjuerna genomfördes samt etiska principer. Vidare beskrivs den 

analys metod jag använt mig av samt studiens tillförlitlighet. 

5.1 Material  
Jag har intervjuat fem pedagoger vilka arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1-5 år. 

Eftersom denna studie skett under en kort tidsperiod anser jag detta vara ett lagom antal 

intervjuer att bearbeta. Både Larsson (1986) och Trost (2005) beskriver faran av att ha för 

många intervjuer att bearbeta, då det riskerar att bli ytliga analyser utan djup varvid inget nytt 

framkommer utan endast sådant man redan visste. Även Bryman (2011) påtalar betydelsen av 

att vara medveten om den tid som behöver avsättas för transkribering vilket bör beaktas i en 

kortare studie. Därmed uppnår jag förmodligen inte det som Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver som en ”mättnad” i intervjusvaren. Denna mättnad, som av Trost kallas ”avtagande 

information”, ifrågasätts dock av Trost då han menar att det kan bero på att intervjuaren är 

”uttröttad”. Jag riktade mig mot tre förskolor belägna i utkanten av en större svensk stad och 

använde mig av det som Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Detta innebar att 

jag inte gjorde ett slumpmässigt urval av deltagare utan valde personer från en större 

förskoleenhet
1
 där jag ansåg det fanns relevans för mitt syfte. På grund av detta går det inte att 

dra några generella slutsatser ur den genomförda studien.  Eftersom förskolor ofta använder 

sig av olika dokumentationsmetoder förväntar jag mig större bredd på svaren om jag vänder 

mig mot fler förskolor istället för pedagoger från samma förskola. Jag inledde med en 

                                                           
1
 Förskoleenhet är ett närliggande geografiskt område under ledning av en förskolechef. Enheten i denna studie 

bestod av 6 förskolor uppdelade i 13 avdelningar. 
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telefonkontakt till förskolorna för att ta reda på om det fanns intresse att delta i min studie. 

Därefter skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut till de pedagoger som var intresserade av att 

delta i studien. 

5.2 Intervjuer 
Som förberedelse inför forskningsintervjuerna gjorde jag ett antal frågor som jag testade på 

två arbetskollegor som arbetar i förskolan. Därefter satte jag samman en intervjuguide (Bilaga 

2) med frågor och stödord och genomförde en pilotstudie som jag spelade in på band vilket 

gjorde att jag kunde vara fokuserad på intervjupersonen (Gillham, 2008). Därefter startade jag 

mina forskningsintervjuer då jag använde mig av det som Gillham beskriver som 

halvstrukturerade intervjuer vilket innebar att ungefär samma frågor ställdes till de intervjuade 

och med hjälp av stödord och sonderande frågor förde jag intervjun framåt. Trost (2005) 

kallar istället detta för strukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna tog 30-45 

minuter och spelades in på band, vilket var en stor fördel då jag som intervjuare kunde vara 

fokuserad på intervjupersonen utan att behöva skriva anteckningar (Bryman, 2011). Jag 

transkriberade intervjuerna en till två dagar efter intervjutillfällena, vilket både Bryman och 

Gillham beskriver som betydelsefullt, då det kan bli en ansenlig textmassa. Eftersom jag vid 

transkriberingen tappade den mänskliga rösten, exempelvis tonlägen hos informanterna gjorde 

jag stödanteckningar för att markera vissa röstlägen samt tyngdpunkter av vissa ord (Gillham, 

2008). Vid utskriften valde jag att använda mig av informanternas talspråk men har tagit bort 

upprepade ord samt hummanden för att göra texten mer läsvänlig.  

5.3 Kvalitativ metod 
Med anledning av mitt intresse att försöka förstå hur pedagoger använder olika 

tillvägagångssätt för dokumentation har jag inspirerats av en fenomenografisk ansats vilken är 

en kvalitativ metod. Fejes och Thornberg (2009) menar att en förenklad förklaring beskriver 

kvalitativa metoder som ett sätt att ”förstå” medan kvantitativa metoder vill ”förklara” något. 

Dock menar författarna att det även i kvalitativ forskning finns en avsikt att ”förklara” till 

exempel olika processers påverkan i förhållande till varandra men då icke i matematiskt 

hänseende.  Kvale (2009) beskriver vidare den kvalitativa metoden som ett sätt att förstå 

händelser med utgångspunkt i den intervjuades perspektiv. I en kvalitativ studie har jag som 

forskare möjlighet att ställa följdfrågor och avvika från en given frågeguide samt ge den 

intervjuade möjlighet till ett berättande svar vilket forskare i en kvantitativ metod vill undvika 

(Bryman, 2011). Även Backman (1998) beskriver hur den kvalitativa forskningen är 
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intresserad av hur människor tolkar och uppfattar händelser i relation till sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter.   

5.4 Etiska principer 
När jag bedriver ett forskningsarbete i människors livsmiljö har jag forskningsetiska principer 

att rätta mig efter. Utgångspunkten i ett etiskt riktigt förhållningssätt är individskyddskravet 

som beskrivs i fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). För att informera om 

detta lämnade jag ut ett missivbrev till de utvalda intervjupersonerna. 

Informationskravet – vilket innebar att jag informerade berörda personer att deltagandet var 

frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  Jag 

presenterade mig skriftligt med namn, institution samt mitt syfte med studien.  

Samtyckeskravet – deltagarna i studien bestämmer själva om sitt deltagande eller inte. Till 

exempel innebär detta att deltagarna själva bestämmer om de vill avsluta mitt i en intervju 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet - ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Med hänsyn till detta har personerna i min text avidentifierats 

samt den ort där pedagogerna arbetar. I mitt pågående forskningsarbete förvarar jag materialet 

så obehöriga hindras åtkomst. 

Nyttjandekravet - ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Med hänsyn taget till detta kommer 

materialet endast användas till min forskning.  

5.5 Analysmetod 
Eftersom jag är intresserad av pedagogers uppfattning om dokumentation har jag låtit mig 

inspireras av en fenomenografisk ansats vid min analys. Denna ansats innebär att jag i min 

analys försöker beskriva hur dokumentation framstår för informanterna det vill säga jag vill 

inte komma åt ett rätt svar utan de olika personernas unika uppfattning. Larsson (1986) 

tydliggör begreppet uppfattning genom att skilja det från begreppet åsikt han säger 

”uppfattningar är ofta den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (s. 21). På så vis vill 

han ge begreppet en tydligare innebörd än det har i ett vardagsspråk. För att påvisa 

variationerna i informanternas svar bearbetade jag mitt material flera gånger då jag jämförde 

likheter och skillnader. Jag kategoriserade intervjusvaren i grupper, gjorde jämförelser och 
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reflekterade för att skapa en djupare förståelse. Vid bildandet av mina kategorier har jag 

försökt hålla dem kvalitativt åtskiljda så de inte överlappar varandra (Larsson, 1986). 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver ett antal steg som underlättar en fenomenografisk 

analys vilka jag anpassat för min studie. Jag inledde med att läsa mina transkriberade 

intervjuer ett flertal gånger för att bli bekant med dem. Därefter skrev jag ut dem på 

olikfärgade papper för att hålla reda på de olika informanternas svar. För att kunna jämföra 

olika betydelsefulla delar färgmarkerade jag dem i olika färger och sökte efter likheter och 

skillnader. Jag jämförde mina färgmarkerade delar och relaterade dem till varandra för att på 

så vis sortera in dem i olika grupper. Därpå studerade jag likheterna inom gruppen och 

försökte finna essensen i mina olika kategorier samt se över variationen inom gruppen och om 

det behövs en ny kategori. Jag namngav de olika kategorierna för att på så vis tala om vad de 

handlade om vilket hjälpte mig se det mest utmärkande i kategorin. Slutligen gjorde jag 

ytterligare en genomgång av mina kategorier vilket resulterade i att jag sammanförde 

likartade grupper för att få så tydliga grupperingar som möjligt. 

5.6 Metoddiskussion 
I en kvalitativ studie med intervjuer av människor påverkar jag som intervjuare de människor 

jag intervjuar vilket har betydelse om studien skulle reproduceras. Likaså förhåller sig 

informanterna på ett sätt mot mig vid tidpunkten för intervjun medan en annan människa kan 

mötas av ett annat förhållningssätt. Min uppfattning är också att jag påverkade intervjun 

genom min roll som verksam i förskolan, vilket möjligen ledde till att i vissa påståenden låg 

en underförståelse. Dock menar jag, underlättade min förförståelse då jag i intervjun ställde 

följdfrågor till informanterna. 

5.7 Studiens tillförlitlighet 
Eftersom jag var intresserad av pedagogers uppfattning inom mitt ämne anser jag den 

kvalitativa intervjun vara ett bra redskap att mäta detta med. Därför har jag i min 

metodbeskrivning beskrivit så utförligt som möjligt mitt tillvägagångssätt för att på så vis 

skapa möjlighet att reproducera studien.  

Det mätinstrumentet jag använt mig av i min studie är intervjufrågor och det är dessa som 

svarar mot studiens validitet. Stukat (2005) beskriver validitet som ”hur bra ett mätinstrument 

mäter det man avser mäta” (s.126). Inför studien genomförde jag en pilotintervju då jag 

testade frågeställningarnas relevans och att de svarade mot mitt syfte. På grund av att jag 
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använde mig av öppna frågeställningar i min studie upplevde jag vid några tillfällen att svaren 

täckte mer än mitt syfte, då informanterna svarade mycket berättande (Stukat 2005).  

Vidare beskrivs av Stukat (2005) en studies generaliserbarhet, det vill säga om studiens 

reslutat endast gäller de undersökta personerna eller pedagoger generellt. Då denna studie 

gäller pedagogers uppfattning inom ett ämne är inte målet en generalisering vilket heller inte 

är möjligt med endast fem intervjuade pedagoger. Det handlar snarare om uppfattningar som 

finns bland pedagoger och det är därmed troligt att pedagoger i förskolan kan känna igen sig i 

det analyserade materialet.  

6 Teori 
Som utgångspunkt för min studie har jag valt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, med hjälp 

av detta vill jag visa hur människor och kunskap skapas i interaktion med varandra i 

anslutning till detta snuddar jag även vid det sociokulturella perspektivet för att även påvisa 

miljöns betydelse i skapandet av kunskap. Pedagogerna har i sin roll makt att bestämma vad, 

hur och när dokumentation av barn och verksamhet sker. För att synliggöra detta använder jag 

ett maktperspektiv. I deras uttalanden om dokumentation kan ett tänkande kring ideal eller 

normer ses framträda. Jag kommer därför att använda mig av ett normperspektiv för att 

synliggöra dessa.  

6.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Som utgångspunkt i min studie använder jag mig av social konstruktion. Nordin-Hultman 

(2004) talar om det postmoderna kunskapsperspektivet där hon menar att det är avhängt 

miljön, vilka aktiviteter och uppgifter som erbjuds barnen hur de uppfattas. Genom att se den 

värld barnen befinner sig i som socialt konstruerad förflyttas perspektivet från barnet till 

betraktaren. Även professorerna Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2002) 

beskriver det postmoderna perspektivet som en värld där det inte finns en given kunskap utan 

vi är alla medskapare i en konstruktionsprocess. Social konstruktion beskrivs av Dahlberg, 

Moss och Pence som en social process skapad av de människor som befinner sig i den, där det 

inte är en uppfattning innehållande rätt svar som är eftersträvansvärt utan ett synsätt med olika 

tänkbara svar utifrån kontexten. Det är också utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

arbetet i Reggio Emilia förskolor vilar (Dahlberg et al.). Elfström (2008) skriver genom ett 

konstruktionistiskt sätt att se på kunskap är det själva processen som är viktig att dokumentera 

då den kan synliggöra nya samband och leda arbetet på nya vägar. Dahlberg, Moss och Pence 

påtalar att pedagogisk dokumentation är en social konstruktion där pedagogen gör ett val av 

material som dokumenteras i vilket det som inte väljs också är ett val.  
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6.2 Sociokulturellt perspektiv 
Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att det är genom språket som barnet, förskolemiljön 

och pedagogen förstås. I det sammanhanget möter det socialkonstruktionistiska perspektivet 

det sociokulturella i vilket språket är en medierande faktor det vill säga ett verktyg som 

förmedlar tänkandet (Säljö, 2000). Vidare tolkar Säljö Vygotskijs tankar och beskriver att 

människan föds in och utvecklas i samspel med andra människor. Han menar att det är i 

interaktion med samhället och dess kultur som lärande sker. Säljö påtalar att i den 

sociokulturella teorin skapas kunskap inte endast inom en individ utan i samspelet med andra 

där olika människors erfarenheter tas tillvara och med språkets hjälp skapas ny kunskap. 

Vidare beskrivs av Säljö hur människor i ett sociokulturellt perspektiv gör olika tolkningar av 

en person utifrån sin egen position i förhållande till den person som beskrivs. Ur det 

perspektivet kan en person beskrivas på varierande sätt vilket resulterar i att det finns fler 

”sanningar” allt utifrån betraktaren. 

6.3 Makt- och normperspektiv 
I det sammanhanget att pedagogen väljer vad som dokumenteras ser jag det som relevant att 

tala om makt. Markström (2005) tolkar den franske filosofen Michael Foucaults syn på makt 

genom att beskriva det som relationer mellan människor, av Foucault benämnt som 

mikromakt. Det är inte frågan om makt som innehas av personer utan en slags struktur i ett 

givet sammanhang. Det kan t ex handla om hur ett beteende ska uppfattas som giltigt i 

sammanhanget, en normalisering som sker med hjälp av exempelvis klassificering och 

normalkurvor. Vidare beskriver Markström hur maktbegreppet sätter upp gränser för 

människors beteende i olika givna sammanhang, genom att använda bland annat klassificering 

och normalkurvor som verktyg på förskolor skapas ett normalitetsbegrepp ur vilket 

pedagogers handlande styrs. Detta anser även Dahlberg, Moss och Pence (2002), genom 

skapandet av klassificeringar inträder ett maktperspektiv där uppmärksamhet riktas mot att ett 

barn har uppnått respektive inte uppnått en viss färdighet.  

Lena Martinsson och Eva Reimers (2008), forskare i genusvetenskap och pedagogik beskriver 

hur normer både befästs och utmanas i skolan i det att skolan har ett uppdrag att upprätthålla 

och befästa värderingar och normer som samhället vilar på. Då normen skapar en normalitet 

skapas också en avvikelse och i detta uppstår en strävan att forma en individ att passa in i det 

normala. Normer förändras även över tid och är beroende av kontexten och till följd av att 

normen skiljer ut en egenskap blir den också en makthandling. Författarna ger som exempel 

skolans läroplan där det finns reglerat normer och värden som pedagoger och elever har att 
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inrätta sig efter. Dessa blir då styrande i det arbete lärarna har att utföra och medför att de 

arbetar mot de förväntade normer som är uppställda i dokumenten. De menar vidare att det är 

viktigt att reflektera över hur normalitetsbegreppet skapas och att det är avhängt en pedagogs 

tolkning. Genom att normer skapar ett normalitetsbegrepp skapas också gränser mot det 

avvikande och onormala.  
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7 Analys 
Här presenteras undersökningens analys. När jag bearbetat det insamlade materialet har jag 

strävat efter att förhålla mig objektiv och gjort mina tolkningar utifrån de teoretiska 

perspektiv jag valt samt tidigare forskning. Vid analysen av empirin med utgångspunkt i 

pedagogers resonemang om dokumentation framträder tre huvudkategorier vilka jag 

presenterar under följande rubriker dokumentationsformer, syfte med dokumentation, samt 

möjligheter och hinder i dokumentationsarbetet.  

7.1 Dokumentationsformer  
I denna kategori har jag valt att göra fyra underkategorier, i dessa lyfter jag hur 

dokumentation enligt informanterna sker, det vill säga vilka olika dokumentationsformer som 

används och motiv till dessa. Jag har valt att benämna dem enligt följande fotografier och 

teckningar, observationer, kartläggning och portfolio samt pedagogisk dokumentation. 

7.1.1 Fotografier och teckningar 
Bilddokumentation med hjälp av fotografier samt barnens teckningar är det som samtliga 

informanter anser vara den vanligaste formen av dokumentation på förskolan. Med de 

fotograferade bildernas hjälp skapas enligt pedagogerna möjligheter att visa aktiviteter och 

händelser på förskolan men även det enskilda barnets utveckling och läroprocess.  

/…/det som vi gör är mycket är ju att vi tar kort under aktiviteter som vi har med på 

föräldramöten, gör som ett sånt här bildspel och sen prata kring om läroplanen att koppla ihop 

det med läroplanen för att visa tydligt vad vi har för tankar bakom varför vi gör som vi gör. 

(Pedagog 2) 

/…/sen dokumenterar vi ju mycket med hjälp utav kameran där vi kan göra ett bildspel. När vi 

har samlat på oss bilder eller rättare sagt när det är väldigt aktuellt så lägger man ju ut det på 

datorn på en gång och har det i hallen så att vi kan visa det för föräldrarna och försöka få dom 

med i verksamheten. (Pedagog 3) 

I arbetet med bilder beskriver pedagogerna hur de tillsammans med barnen tar fram bilder på 

datorn och utifrån dessa tittar och reflekterar över händelser som är fotograferade. 

Men sen tar vi naturligtvis mycket kort under skeenden. Då tar vi kort och för det mesta gör vi 

så, ibland tar vi in barnen till datorn och drar ut korten och sen pratar vi faktiskt om bilderna, 

vad vart det så där för och här ser du snön var ju mycket lättare än vattnet… (Pedagog 1) 

I detta samtal då barn och pedagog reflekterar tillsammans kan med ett sociokulturellt synsätt 

möjligheter ses skapas till fördjupning av ett barns lärande samt möjlighet att nå en bit längre. 

Kameran beskrivs som ett hjälpmedel i dokumentationsarbetet då det snabbt och enkelt går att 
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fånga olika situationer, dock nämns en nackdel med efterarbetet att ta fram bilder vilket anses 

som tidskrävande. I detta upplever jag att pedagogerna har makt i de urval av bilder de väljer 

att använda. Eftersom de anser det vara ett tidskrävande arbete, som också sker under stress 

på grund av att det ej finns tid avsatt, hur sker då urvalet av bilder?   

Beträffande barnens teckningar går det att särskilja ett par olika uppfattningar i pedagogernas 

uttalanden. Den ena är att användandet av barnens teckningar sker oreflekterat och är något 

som hör till förskolans verksamhet och inte används av pedagoger på ett medvetet sätt. 

Ja jag tror det är mycket traditionellt, ja faktiskt, i förskolan liksom har man alltid sett bild som 

väldigt utvecklande och jag tror det är därför, vi har med oss det där, vi har sett andra pedagoger 

som gör likadant och så, så vi kanske inte alltid reflekterat att det är viktigt. (Pedagog 2)  

Teckningar naturligtvis och det ingår ju i den där portfolion som man gör. (Pedagog 3) 

Den andra uppfattningen som framkommer kan ses vara en mer reflekterad uppfattning i 

vilken teckningar beskrivs vara en möjlighet att synliggöra barns kunskap inom olika ämnen.  

Hur ser tunga saker ut och hur ser lätta saker ni kan väl rita tunga saker och lätta och då blev det 

tunga stenar och så fjärilar mycket. Men det här är så härligt tycker jag, då var det en flicka som 

satt och skulle rita tunga saker på halva pappret då rita hon nåt långt brunt så här. Och jag sa har 

du gjort någon tung sak här, ja det är tungan, jaha så då får man börja tänka ja. (Pedagog 1) 

I barnens teckningar beskriver informanterna hur kunskaper men också tankar och 

funderingar synliggörs. Det framkommer också likt citatet ovan att det genererar kunskap till 

pedagogen om hur ett barn tänker. Detta är något som pedagogerna säger att de beaktar i sin 

planering och på så vis är barnet med i planeringen av det nya och det skapas ett tillfälle för 

barnen att ha inflytande i verksamheten. Ytterligare en aspekt som framkommer är barnets 

spontana teckningar, det vill säga där ritandet inte sker på uppmaning av en pedagog utan 

barnen har en uttrycksmöjlighet de förfogar över själva. I detta tecknande leds utvecklingen 

framåt genom pedagogers produktiva frågor till barnet och det sker ett samspel mellan 

pedagogen och barnet där den vuxne lyssnar på det barnet säger. Det vill säga här ges uttryck 

för ett sociokulturellt lärande där språket blir en medierande faktor som förmedlar barnets 

tankar. Studien visar hur en del pedagoger arbetar medvetet med barnens ritande, teckningar 

ges en hög status till exempel genom att ordna en vernissage där barnens alster sätts upp på 

väggen och föräldrar bjuds in. Vidare beskrivs hur det med teckningars hjälp kan synliggöras 

olika målningstekniker som barnet fått pröva på.  
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I samband med att förskolan fick sin läroplan 1998 fokuseras på barns kunskap och lärande, 

vilket inte funnits med i tidigare dokument för förskolan menar Lenz Taguchi (2000) och 

förskolan inordnas också i utbildningssystemet istället för den sociala sektorn. Genom att 

pedagogerna intresserar sig för barnens teckningar, exempelvis i samtal med barnen kan de 

med hjälp av dessa synliggöra olika lärotillfällen och på så vis påvisa ett lärande i förskolan. 

Vidare beskriver Lenz Taguchi hur pedagogerna i hennes studie använder sig av barnens 

teckningar för att resonera tillsammans i grupp och på så vis skapa djupare förståelse och ny 

kunskap inom ett ämnesområde. På detta sätt blir barnens teckningar ett verktyg att skapa 

fördjupade kunskaper då de används i en grupp och barnen ges tillfälle att lära i samspel med 

varandra.  

7.1.2 Observationer 
Observationer används enligt egen utsago av alla fem pedagoger vid dokumentation, men på 

lite olika sätt. Av studien kan jag utläsa att observationer är ett verktyg som används i stor 

utsträckning inför utvecklingssamtal. Genomgående finns ett intresse hos pedagogerna att ha 

god kunskap om barnet inför dessa samtal. Det de i huvudsak syftar på är den motoriska 

utvecklingen både grov- och finmotoriskt, hur långt barnet kommit i sin språkliga utveckling 

samt dess sociala utveckling. Den sociala utvecklingen beskrivs främst gälla hur barnet 

samspelar med andra barn. 

Men sen hjälper vi varandra och inför utvecklingssamtal som vi har nu så hjälper vi också 

varandra med observationer och anteckningar som vi sätter in i en pärm och skriver datum 

också, så man kan bläddra och titta och det handlar om allt från grovmotorik, språk till 

finmotorik då för att kunna ha en övergripande blick tycker jag. (Pedagog 5) 

Ja det gör det och visst kommer man in lite på det här då hur dom, att dom kan klippa och hur 

dom utvecklas liksom motoriskt också då både fin och grovmotoriken då och så. Men när dom 

är fem år närmar sig sex då kanske man kommer in på det här man bör träna toalettbesök. Men 

mycket kretsar kring det sociala. (Pedagog 2) 

Jag kan se att det finns ett intresse att synliggöra barnens olika utvecklingsområden där även 

barnets kompetenser framhålls och där avsikten inte är att uppmärksamma fel och brister. Här 

beskrivs enligt pedagogen att barnet befinner sig i en pågående utveckling vilket ses positivt 

att uppmärksamma.  

Vi har ju också en bok här som vi skriver om varje barn om det är små speciella tillfällen och det 

kan vara någon rolig grej barnet berättar historia eller någonting det har med språket att göra 

eller en situation. Och det är lite kul faktiskt det är också ett sätt att dokumentera, små aha 

upplevelser språkets utveckling eller tankens utveckling tycker jag hos barnet då kanske dom 
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kan säga så fyndiga grejer ibland och det är häftigt att skriva upp och den här boken följer också 

med det blir liksom ett samlat dokument så. (Pedagog 5) 

Men alltså jag känner inte, det är faran det där, jag känner inte vi ska leta efter några fel, det 

känner inte jag. Utan nästan tvärtom alltså visste du att det här barnet har kommit så här långt i 

sin tankeutveckling eller ja kognitiva utveckling om vi ska använda det ordet. Visste du det men 

titta här lyssna på den här dokumentationen. (Pedagog 1) 

I observationerna ses pedagogerna göra ett urval av vad uppmärksamheten ska riktas mot och 

i detta ser jag ett återkommande mönster av vad som dokumenteras vilket i första hand är 

barns språkutveckling. Något som också beaktas är den grov- och finmotoriska utvecklingen 

samt socialt samspel. Vidare infinner sig frågan huruvida det sker en bedömning av barn eller 

inte. Här ses två resonemang framträda i vilket det ena menar att när barn jämförs med sig 

själva sker ingen bedömning. Medan det i det andra framstår att bedömning sker i de fall då 

jämförelsen görs med andra barn. Dock finns det en maktstruktur i detta hur ett beteende 

uppfattas som giltigt eller inte, detta avspeglas tydligast beträffande sociala färdigheter och i 

de sociala samspelen på förskolan.  

Det är klart att det alltid blir en bedömning när man berättar att dom är duktiga när man berättar 

om deras färdigheter, eller beskrivning mer kanske, det ligger inga värden i det,  men ändå är det 

ju svårt att berätta om ett barn utan faktiskt bedöma. För ofta säger man att barnet är duktigt kan 

dom här färdigheterna då, visst blir det en slags bedömning men man får försöka akta sig så man 

inte jämför med andra barn utan jämför med sig själva. (Pedagog 4) 

Det är skillnad om man jämför med samma barn alltså om man dokumenterar och observerar ett 

barn och jämför med nästa dokumentation alltså med samma barn det är en annan sak det lägger 

man inte några värderingar i. /---/ Naturligtvis tycker jag man ska titta på det enskilda, men 

samtidigt också hur det fungerar i gruppen. Men inte vart det befinner sig utvecklingsmässigt i 

gruppen tycker jag /…/ jämförelser barn emellan jaa, jag tycker inte det är bra fast jag vet att det 

görs. Jag vet att det är lätt, jamen har du sett på de andra treåringarna dom har ju inte blöja nån 

men han har ju fortfarande. (Pedagog 1) 

I min tolkning kan jag se hur pedagoger på olika sätt konstruerar bilder av vad barn bör kunna 

prestera i olika åldrar. Genom att pedagogen gör jämförelser mellan barn skapas en norm 

gällande vad som är normalt respektive inte normalt. Makten ligger hos betraktaren, det vill 

säga pedagogen som väljer vad som dokumenteras. Dahlberg, Moss och Pence (2002) vill 

påvisa en skillnad mellan barnobservationer och pedagogisk dokumentation där de menar att 

observationer utgår från ett utvecklingspsykologiskt tänkande och då finns ett 

normalitetsbegrepp vilket barnet ska uppnå. Vidare menar de att det finns ett givet mål att 
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fokusera mot och utifrån detta kan åtgärder behövas sättas in för att barnet ska hamna inom 

normalitetsmallen. Även om pedagogerna väljer att inte jämföra barnen med varandra kan de 

betraktas som medskapare till en normalitet inom vilket barnet ska sorteras in. 

Utifrån pedagogernas svar tolkar jag det som att observationer används som en grund i det 

dokumenterande arbetet på förskolan. Här framkommer två sidor dels att det utförs vad som 

benämns ”traditionella” observationer där en pedagog dokumenterar genom att iaktta och 

återge barns lek. Orsaken till observationen beskrivs i detta sammanhang handla om ett 

problem som ska synliggöras till exempel en brist i det sociala samspelet och en åtgärd 

behöver vidtas med det enskilda barnet. Även i det andra sättet beskrivs att observationen 

utförs med anledning av problem i socialt samspel. Skillnaden enligt pedagogerna ligger i att 

fokus riktas mot verksamheten och det icke fungerade lyfts på så vis bort från det enskilda 

barnet och fokus läggs istället på miljön.  

/…/  så jag satt mig och gjorde doku… eller observationer på dom här tre i fjorton dagar, jag höll 

på ännu längre förresten. Och det visade sig ju alltså det var flera gånger den här pojken fick 

skulden fast han var inte ens här den dagen, alltså han är inte där va (suck). Nej men (suck) det 

hade väl varit så jobbigt så man ger ju upp efter ett tag man, man skapar sig en bild på nåt 

underligt vis av människor och speciellt av barn då som inte stämmer i alla lägen när man 

verkligen dyker in. Jaha och då, då måste vi ju vända på det här på nåt sätt det går ju inte att bara 

skälla och skälla hela tiden för han var ju ganska odräglig måste jag säga, men ändå så såg ju jag 

att det fanns väldigt mycket potential i den här pojken. (Pedagog 1) 

I citatet ovan påvisar pedagogen ett genuint intresse i det att hon påvisar pedagogers 

medverkan i hur bilden av ett barn konstrueras. Här blir observationen ett arbetsredskap för 

pedagogen då hon utifrån sitt iakttagande kan förändra miljön (vilket framkommer senare i 

samtalet) runt barnet och skapa positiva möten mellan barn och pedagog. Detta lyfter 

Elfström (2005) då hon beskriver betydelsen av att se situationer runt barnet och hur dessa 

beskrivs istället för att fokus riktas mot hur barnet är. I detta sammanhang menar Dahlberg, 

Moss och Pence (2002) att en dokumentation aldrig kan vara neutral utan observatören sätter 

sin prägel på dokumentationen. På grund av detta finns ingen sann berättelse i en 

dokumentation, utan den är konstruerad av pedagogens tankar och synsätt av den pedagogiska 

praktiken (Dahlberg et al.). Elfström (2005) lyfter också begreppet att observera barn då hon i 

sin studie erfor att pedagogerna benämnde att de observerade barn vid insamlandet av 

information inför skrivandet av individuella utvecklingsplaner. Hon visar vidare på den 

tradition av barnobservationer som finns i förskolan och refererar till Lenz Taguchi (2000) 

som gör en historisk beskrivning av användandet av dessa i förskolan. Flera av pedagogerna 
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hade ständigt anteckningsblock och penna i fickan för att kunna observera i den pågående 

verksamheten där syftet var att visa exempelvis samspelssituationer, en positiv händelse eller 

en konfliktsituation. Min uppfattning är att dessa observationer hamnar i närheten av 

pedagogisk dokumentation då de vill visa skeenden i verksamheten utan ett på förhand givet 

svar (Dahlberg, Moss & Pence, 2002).  

7.1.3 Kartläggning och Portfolio 
I studien framkommer att pedagogerna använder sig av ett kartläggningsmaterial en del kallar 

det även test, KAN
2
, gällande barns språkliga förmåga och språkliga medvetenhet. Syftet med 

detta material är att det ska vara ett hjälpmedel för pedagogerna där de kan se barnens 

språkliga förmåga och utifrån detta planera de språkliga aktiviteterna på förskolan. Materialet 

används av alla pedagoger som arbetar med femåringar och kartläggningen genomförs två 

gånger per år, efter ett beslut taget av rektor och arbetslagledare i enheten. Detta material var 

också något det reflekterades över och det fanns även åsikter som menade att det var ett test 

eftersom det gjordes en sammanställning av hela enhetens resultat.  

Även om vi säger, vi får inte säga KAN test, så är det ju på ett sätt ett test så länge vi jämför ett 

barn med ett annat barn. Det är skillnad om man jämför med samma barn alltså om man 

dokumenterar och observerar ett barn och jämför med nästa dokumentation alltså med samma 

barn det är en annan sak, det lägger man inte några värderingar i. Fast många gånger, jag tycker 

att KAN testet är bra, KAN kartläggningarna är bra för att hitta eventuella problem också 

naturligtvis, med språket det handlar ju om språket med KAN. Men också att bli glad över vad 

det här barnet har kommit långt men jag tycker inte det är bra när man jämför med andra barn. 

Det gör man ju litegrann det görs en sammanställning och vi får ju faktiskt en, visst är det så, det 

blir ju lite en betygslista. (Pedagog 1) 

Även om jag kan skönja lite tveksamheter i att använda kartläggningsmaterial uppfattar jag att 

pedagogerna anser det vara ett bra hjälpmedel vid dokumentation. Det finns även åsikter om 

andra material, TRAS
3
 vilket kallas ett observationsmaterial. Genom att pedagogen genomför 

observationer inom ett antal områden med språket som utgångspunkt skapas enligt 

pedagogerna en bild av ett barns språkliga utveckling. 

Vi har pratat om att börja med TRAS här men nu har det känts att det inte varit läge med nya 

läroplanen och mycket annat men jag tror att det är ett bra underlag det här testet känns mer som 

                                                           
2
 KAN – Kartläggning av spirande språk. Ett hjälpmedel för att följa förskolebarns språkutveckling inför den 

första läsinlärningen. 
 
3
 TRAS – Tidig registrering av språkutveckling. Ett observationsmaterial gällande förskolebarns språkliga 

utveckling. 
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ett test KAN kartläggningen. Det är mer ett test tillfälle för barnen. TRAS är ett 

observationsunderlag…(Pedagog 4) 

I intervjugruppen finns också erfarenhet av att arbeta med individuella utvecklingsplaner 

(IUP) gällande barns språk vilka enligt pedagogen innehöll svåra frågeställningar som skulle 

besvaras. Även i dessa ses observationer av barn som ett viktigt moment då de grundar 

ifyllandet av IUP dokumentet samt att diskussioner förs i arbetslaget då pedagoger kan göra 

olika tolkningar. I detta tolkar jag hur pedagogen är medveten om hur betraktaren konstruerar 

en bild av barnet och därför anser det betydelsefullt att ta del av kollegors tolkningar av hur 

ett barns förmåga uppfattas. Vidare görs åter en koppling till materialet TRAS då detta av 

pedagogen anses skapa en bredare bild av barnets språkliga utveckling. Det framkommer 

tydligt i samtalen med samtliga pedagoger att det är av betydelse att följa upp barns språkliga 

förmåga och alla menar att det är bra att ha något material som hjälpmedel. Här blir både 

makt och normalisering framträdande då pedagogerna i sin strävan att dokumentera barnens 

utveckling har att förhålla sig till ramar och mallar för hur beteenden skall uppfattas. Genom 

att uppmärksamheten riktas mot vad ett barn kan respektive inte kan blir också pedagogerna 

medskapare till att språk och beteenden uppfattas som avvikande och onormala.  

Markström (2005) resonerar i hur begreppen normalitet och avvikelse skapas i förskolans 

praktik. Genom att använda sig av statistisk normalitet det vill säga med utgångspunkt från ett 

genomsnitt eller genom ett normgivande av önskvärda handlingar innebär det att en individ 

kan behöva tillföras något för att nå upp till en förutbestämd mall. I detta går att förhålla sig 

dels på individnivå, genom att se normaliseringsarbetet utifrån individuella brister där det 

gäller att fostra och korrigera ett beteende. Dels genom att arbeta med en förändring av 

omgivningen för att därigenom skapa möjlighet för förändring, vilket synsätt som väljs är 

avhängt den rådande kulturen. Vidare menar hon att ett avvikande beteende måste ses i sitt 

sammanhang och är på så vis inget givet tillstånd utan påverkat av miljön där individen 

befinner sig. Vallberg Roth (2009) beskriver att det skett en ökning av formativ bedömning 

och standardisering av den pedagogiska verksamheten i dag. Innan barnen lämnar 

grundskolan har de blivit bedömda efter ett stort antal bedömningsmallar. Hon härrör det 

bland annat till den ökade målstyrningen i dagens samhälle och behovet av att mäta och 

utvärdera verksamheter. Kan det vara detta som också gör att en del pedagoger efterfrågar 

dokument – observationsunderlag för att på så vis utvärdera verksamheten?  

Samtliga pedagoger använder sig av portfolios där barnens alster i form av bland annat 

teckningar och fotograferade bilder från verksamheten samlas. Innehållet i dessa portfolios är 
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enligt pedagogerna förutbestämda av en mall där ett antal områden ska visa på det enskilda 

barnets utveckling i till exempel skriftspråket. Mallen till portfolion har enligt pedagogerna 

formats av rektor och en grupp pedagoger i området och hur pedagogerna förhöll sig till den 

givna mallen skiftade. De hade med andra ord inte själva bestämt vad som skulle ingå i 

portfolion. På grund av avsaknad av resurser i form av tid, gick det inte att följa den 

förutbestämda mallen och till följd av detta hade de beslutat att endast ta med teckningar och 

fotografier från verksamheten. En annan pedagog berättar att de hade fört som hon uttrycker 

det mycket givande diskussioner beträffande innehållet då de problematiserade den 

innehållsmässiga biten i portfolion. Till exempel när de små barnen ska rita ett självporträtt 

hur förhåller sig pedagogen då, gör alla lika eller kanske någon styr barnets pensel för att 

forma ett huvud och hur blir det då nästa gång om det är en pedagog som låter barnet arbeta 

själv.  

Och hur gammal ska man va om man nu ska ha med det här med självporträtt?  För när kommer 

tanken på barnet, att det faktiskt är min bild som ska vandra över på det där pappret./…/ Då kom 

diskussionen fram lite då,  kanske att frågan är ibland då hur man ska göra och att man gör på 

samma sätt annars kan det ju blir så att har en pedagog varit med och styrt och nästa gång så 

tänker nån annorlunda och då så kanske man tror att barnet har gått tillbaka i sin utveckling, 

förstår du. Så det är nog väldigt viktigt hur man lägger upp det där med portfolio och vad man 

har med tror jag och kanske också tänker lite grann på åldrarna. Men det vart en intressant 

diskussion för att vi fick en aha upplevelse. (Pedagog 5) 

I ett fortsatt reflekterade över innehållet i portfolion framhölls att det var viktigt att fundera på 

vad den skulle innehålla och att det också ändrades över tid. I detta ser jag hur pedagogen 

förhåller sig utifrån ett sociokulturellt perspektiv i det att hon påtalar betydelsen av att se till 

den rådande samhällskulturen. Hon menar att nu är matematik uppmärksammat och då är det 

också viktigt att det synliggörs i portfolion, även med de yngre barnen då de arbetar med 

exempelvis sortering och klassificering. Detta är något som Lutz (2006) menar kan påverka 

verksamheten och pedagogernas arbete då pedagogernas planering av arbetet präglas av vad 

för kunskap som efterfrågas i ett dokument.  

Det förekommer även böcker till varje barn som komplement till portfolion där speciella 

händelser och färdigheter gällande det enskilda barnet dokumenteras. Även här menar 

pedagogerna är mycket fokus lagt på språket och genom att allt är samlat i ett dokument är det 

lätt att visa på den språkliga utvecklingen från enstaka ord till meningar. Utöver språklig 

förmåga påvisas även barnets personliga egenskaper och personlighet till exempel empatisk 

förmåga. 
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Vi har ju också en bok här som vi skriver om varje barn om det är små speciella tillfällen och det 

kan vara någon rolig grej barnet berättar, historia eller någonting det har med språket att göra 

eller en situation. Och det är lite kul faktiskt det är också ett sätt att dokumentera, små aha 

upplevelser språkets utveckling… (Pedagog 5) 

Ja allt från att dom är snäll mot en kompis, gör något trevligt säger något som är lite toki.. å här 

lite härligt klurigt på nåt sätt. Eller kanske kissar på pottan första gången, tog fart på gungan 

själv såna här små färdigheter lärt sig cykla. Att dom har lärt sig någonting. Det är väl det vi 

dokumenterar mest saker dom själva kan vara glada över, små framsteg. (Pedagog 4) 

Nordin Hultman (2004) menar att man historiskt sätt under lång tid följt upp barns utveckling 

i förskolan. Det hon ser som en oroande utveckling av dokumentationen är den helhetsbild av 

barn, vars syfte är att bredda bilden och se till fler egenskaper än de intellektuella som nu har 

börjat gälla. Det som då dokumenteras rör barnets personliga egenskaper och karaktärer 

exempelvis om barnet är frimodigt eller tveksamt. På så vis skapas flera områden vilka ska 

granskas och bedömas, vilket menar hon, har sin utgångspunkt i en anpassning till 

läroplansmålen.  

7.1.4 Pedagogisk dokumentation 
Beträffande begreppen pedagogisk dokumentation och dokumentation framkommer två olika 

synsätt det ena gör tydlig åtskillnad av begreppen och det andra menar att det egentligen 

betyder samma sak. 

/…/ ser jag nog inte, jag tycker nog att dokumentation det är pedagogisk dokumentation. 

(Pedagog 2) 

Vi dokumenterar mycket här men alltså för det första tycker jag måste man skilja på 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. För vi sätter upp mycket roliga kort på barnen i 

olika situationer och inget mer och teckningar sätter vi upp så där, det är den typen av 

dokumentation. Men sedan för mig, pedagogisk dokumentation är att gå ett snäpp längre alltså 

och liksom visa på att det händer någonting och kanske visa på hur vi förhåller oss lite.  

(Pedagog 1) 

/…/det kanske blir dokumentation rätt och slätt man säger. Fast naturligtvis hur du utför den kan 

ju va på olika pedagogiskt sätt. (Tankepaus) Men när man sitter och pratar kanske man säger så, 

det kan jag nog tänka mig fast inte i praktiken så här. (Pedagog5) 

Ja pedagogisk dokumentation för mig är att du ser barnets lärprocess så barnet själv är medvetet 

om vad som händer. Dokumentation som sådan är ju att visa upp verksamheten mer så skiljer 

jag på det och därför tycker jag det är viktigare att jag är med och ser vad barnet gör och säger 

än att sätta upp bilder på vad barnet gör här så. (Pedagog 4) 
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I stora drag beskrivs dokumentation vara att använda dokumentationer utan så mycket 

kommentarer, bilder och teckningar sätts upp på väggen för att synliggöras. Då jag lyfter ut 

begreppet pedagogisk dokumentationen beskriver pedagogerna det vara ett redskap i 

planerandet av verksamheten där barnens åsikter tas tillvara och arbetet i barngruppen grundar 

sig i samtal med barnen och planeras utifrån dessa. Inför exempelvis temaarbeten samtalar 

pedagogen med barnen för att skapa en förförståelse av tidigare kunskap och på så vis skapa 

utmaningar i det fortsatta arbetet.  

I ovanstående tolkar jag ett sociokulturellt tänkande, där pedagogen använder det som 

Vygotskij i Säljö (2000) beskriver som den proximala utvecklingszonen där det gäller att 

ligga strax ovanför barnets nuvarande kunskapsnivå för att på så vis skapa ny kunskap. Trots 

att några av pedagogerna inte använder sig av begreppet pedagogisk dokumentation är min 

uppfattning att de ändå till viss del, arbetar utifrån ett sådant förhållningssätt. Det vill säga ett 

reflekterande synsätt där de dokumentationer pedagogerna gör ligger till grund för det 

fortsatta arbetet (Lentz Taguchi, 2000). Ett exempel är det tillvägagångssätt som beskrivs då 

barnens alster visas upp, hur det enligt pedagogerna sker på ett genomtänkt sätt med till 

exempel en text bredvid där barnet berättar om teckningen eller fotot. Detta använder sedan 

pedagogerna till samtal och reflektion och vidare som ett underlag för planering och 

utvärdering. Vidare framkommer betydelsen av att utifrån egna anteckningar och 

observationer samtala och reflektera över händelser i barngruppen eller ett barns agerande i en 

viss situation, tillsammans med kollegor.  

Elfström (2005) har i sin forskning ställt frågan om pedagogisk dokumentation kan vara ett 

alternativ till individuella utvecklingsplaner. Den stora skillnaden, menar hon, är det synsätt 

på barns utveckling pedagogerna har. I arbetet med individuella utvecklingsplaner är syftet att 

se barnets utveckling och hjälpa dem framåt och i det arbetet används checklistor och 

frågeformulär. I och med detta finns en mall som anger vad som är normalt respektive inte 

normalt samt att det pedagogerna uppmärksammar ligger inom ett antal givna kategorier. 

Medan pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation har en nyfikenhet av vad som 

intresserar barnet och hur de ska gå vidare för att utmana dem och fördjupa deras kunskaper. 

Detta intresse är inte avhängt av att en viss utvecklingsnivå skall uppnås inom ett specifikt 

område eller reglerat av en kursplan (Elfström).  
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7.2 Syftet med dokumentation 
I de frågeställningar som berör varför pedagogerna dokumenterar utkristalliseras sig två 

områden vilka är barnets utveckling och förskoleverksamheten. Utifrån dessa två områden 

formade jag följande underrubriker läroprocesser, kunskaper och bedömning samt för 

pedagog och verksamhet. 

7.2.1 Läroprocesser 
I studien beskrivs hur pedagogerna genom dokumentation vill påvisa det enskilda barnets 

läroprocess. Genom att dokumentera olika sekvenser av ett skeende för att därefter återkoppla 

och reflektera tillsammans med barnet beskriver pedagogerna hur de kan se att det skett en 

utveckling ifråga om till exempel en motorisk färdighet, språklig utveckling eller en 

ritutveckling. I uttalandena om läroprocesser framträder uppfattningen att det är vissa faktorer 

som möjliggör att läroprocesser sker. Det är till exempel kunskap om hur långt barnet kommit 

i sin förståelse av ett ämne eller hur långt det nått i en språklig eller motorisk färdighet. Då är 

det av betydelse att pedagogen skaffar sig kunskap om det, vilket beskrivs kan ske genom 

exempelvis barnintervjuer. I synliggörandet av dessa processer är resultatet av underordnad 

betydelse istället är det vägen dit som ska påvisas. Genom att ha kunskap om barnet menar 

pedagogerna att det också blir möjligt att erbjuda relevanta utmaningar. 

Först gör vi oftast intervjuer med dom alltså det börjar nästan jämt med det att vi gör intervjuer 

för att höra vart dom befinner sig i det här ämnet när vi ska jobba med ett tema. (Pedagog 1) 

Ja pedagogisk dokumentation för mig är att du ser barnets lärprocess så barnet själv är medvetet 

om vad som händer. (Pedagog4)  

I anslutning till samtalen om barnets läroprocesser framkommer också betydelsen av att 

möjliggöra tid för reflektion tillsammans med barnet för att på så vis medvetandegöra barnet 

om den egna läroprocessen.  

/…/ bristen är att vi är så lite personal, det är faktiskt så, vi hinner inte vi skulle vilja så mycket 

mera sitta ner verkligen och prata med just det barnet. Och liksom förstå hur tänker du och 

reflektera och kanske också skulle kunna dokumentera och lägga i deras mappar också. 

(Pedagog 2) 

Dokumentation av barns läroprocesser är också något pedagogerna i min studie tillskrivit vara 

av betydelse för att påvisa en utveckling av förskolans pedagogiska arbete. I sammanhanget 

talas det bland annat om att det via dokumentation av läroprocesser blir synligt vilken kvalité 

verksamheten har vilket får till följd att dokumentationen också blir ett mätinstrument vid 

förskolans utvärdering. 
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Förstår du, jag tror man har en slags önskebild av hur en förskolas barn ska va, så får man en 

bekräftelse då är vi en bra förskola (Pedagog 1). 

/…/ dokumentation va nån form av vikt av kvalité i verksamheten, alla vill ju ha en bra 

verksamhet och då vill man ju dokumentera också så att man kan visa utåt sett. (Pedagog 3). 

Genom att dokumentation och kartläggningar även används som utvärderingsverktyg av 

förskolans verksamhet ser jag det för troligt att pedagogerna påverkas i sin planering av 

verksamheten och konsekvensen av detta leder till att användandet av det 

kartläggningsmaterial som ska hjälpa till med planeringen av språkliga aktiviteter istället blir 

ett slags mätinstrument. I detta avseende tappas fokus på läroprocessen och istället riktas 

uppmärksamheten mot resultatet.  

Dokumentationen ska ju ske så att den visar ett bra resultat alltså att det har skett en utveckling 

och att man får med alla individer… (Pedagog 3) 

Jag gör en jämförelse med det som Lutz (2006) beskriver då han undersökt blanketters 

utformanden för barn i behov av stödåtgärder. Han menar att det blir relevant både vad ett 

dokument frågar efter för kompetenser samt det som inte efterfrågas. Vidare menar han, 

påverkas verksamheten av förutbestämda dokument och inrättar då sin praktik efter dessa. På 

samma sätt uppfattar jag det i pedagogernas beskrivning av material som används för att 

dokumentera barn hur detta kan påverka hur verksamheten på förskolan planeras.  

Lenz Taguchi (2000) vill med sin forskning beskriva hur dokumentationen ska sätta fokus på 

läroprocessen istället för det färdiga resultatet. Hon beskriver det som ett Reggio Emilia 

inspirerat arbetssätt, där det är en lyssnande pedagog som låter barnen pröva sina hypoteser då 

pedagogen är en medskapare och hjälper till att utveckla barnens tankar. Det handlar då som 

pedagog inte om att ge de rätta svaren utan istället ställa produktiva frågor och uppmuntra 

barnen till ett eget tänkande och sedan påvisa för barnet hur det har lärt sig något.  

7.2.2 Kunskaper och bedömning 
Det alla pedagoger nämner, i lite olika omfattning, är att observationer av barnen sker för att 

se och kunna dokumentera att de uppnått vissa färdigheter till exempel grov- och 

finmotoriska. Det kan till exempel vara att klippa, pennfattning, klättra och krypa. I detta kan 

jag se hur verksamheten strävar efter att inrätta sig i ett normalitetstänkande det vill säga 

pedagogerna utgår från ett normalitetsbegrepp och deras strävan blir att hjälpa alla barn att nå 

upp till detta. 
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Men ändå så skriver man, och man skriver ner, och man gör olika saker tillsammans med barnen 

för att kunna ha möjlighet till att observera lite bättre. Till exempel att man gör, man sitter och 

jobbar lite med olika tjocklek på kritor för att se hur barnen jobbar och tar tag i dom här om det 

är helhandgrepp eller om det är pincettgrepp och det är ett exempel då. Och idag till exempel så 

jobbar vi med redskapsbana för att se lite hur grovmotoriken ser ut och vad man klarar när det 

gäller koordination och balans och så. (Pedagog 5) 

På liknande sätt arbetas med barnens språkliga förmåga och till detta finns metoder bestående 

av ett kartläggningsmaterial KAN kartläggning eller som det också benämns KAN test. Detta 

material kan ses både som ett hjälpmedel och ett mätinstrument. Ett hjälpmedel för att 

upptäcka barn som behöver hjälp i sin språkutveckling och med den språkliga medvetenheten 

men som mätinstrument för att mäta hur verksamheten arbetar med språklig medvetenhet och 

språkbefrämjande aktiviteter. 

Fast många gånger jag tycker att KAN testet är bra KAN kartläggningarna är bra för att hitta 

eventuella problem också naturligtvis, med språket det handlar ju om språket med KAN. Men 

också att bli glad över åhh vad det här barnet har kommit långt... (Pedagog 1) 

Är det många barn som inte kan rimma till exempel då kanske jag inte haft mycket rim på 

förskolan då kan vi se det så på så vis är test bra. (Pedagog 4) 

I min tolknig utifrån ett sociokulturellt perspektiv syns en medvetenhet hos pedagogen att det 

inte endast är hos det enskilda barnet det råder en brist utan blicken riktas också mot den 

kontext i vilken barn och pedagog befinner sig. Vidare framkommer i samband med de nya 

krav på utvärdering av verksamheten som väntar kan det vara ett stöd om det finns någon 

form av material som hjälpmedel vid dokumentationen och det talas då om TRAS och MIO
4
. 

Dessa material ses inte som testmaterial utan som ett observationsunderlag. 

/…/ det att man ska använda dokumentation för att utvärdera verksamheten och jag kan tänka 

mig ett sånt där material som TRAS till exempel och MIO som finns TRAS är språk och MIO 

matematik. Att om man använder det på rätt sätt så kan man nog utvärdera verksamheten, för 

jobbar vi aktivt med språket att vi tänker på att det är viktigt och ser till, i vår interaktion med 

barnen, ser till att vi ger dem tillfällen att utveckla dom här färdigheterna så kan det va ett 

jättebra material. Om man inte bedömer barnen som lågt presterande i dom. (Pedagog 4) 

En av informanterna menar att en kartläggning kan vara bra för att upptäcka eventuella 

problem men vill också betona att det även upptäcks färdigheter och att barnet nått långt i sin 

utveckling. I detta tolkar jag in att det finns ett tänkande kring normalitet hos pedagoger i 

                                                           
4
 MIO – Matematik-Individ-Omgivning. Ett observationsmaterial av förskolebarns matematiska utveckling. 
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förskolan. I arbetet med barnen sker en bedömning efter en genomsnittlig norm och utifrån 

den beskrivs hur vissa barn inte når upp till normen. Jag kan skönja en viss medvetenhet hos 

pedagogerna om detta då de reflekterar över det negativa när jämförelser görs med andra barn 

och det görs sammanställningar för hela enheten exempelvis och upprättas en lista. Vidare ses 

dokumentation som en möjlighet att stärka och utmana barn men också att ge hjälp för att 

komma vidare. Samtidigt framträder också en strävan hos pedagoger att mäta kunskaper hos 

barn.  

Ja jag arbetar ju med dokumentation med språket tillexempel jag har någonting som heter 

ordlådor, barnen samlar på ord i en liten låda där dom har skapat sig en ordbild. På sikt så är det 

ju meningen att den här, när dom har samlat på den här ordbilden tillräckligt många gånger fått 

många lappar, fått många bokstäver och många ord. Så kan dom utveckla sitt språk och dom lär 

sig alfabetet och knäcker koden och förhoppningsvis kan dom börja lära sig att läsa. Det är en 

form av dokumentation och den är inte så svår att följa upp för det är bara att räkna antalet ord 

dom kan och hur många dom har i sin låda. (Pedagog 3) 

Här gör jag en jämförelse med Lutz (2006) som menar att det som efterfrågas i en beskrivning 

av ett barn kan bli det som också framträder. Genom pedagogers användande av olika former 

av kartläggningar blir det vissa kompetenser hos barn som framstår som viktigare än andra. 

Det är något som också Nordin-Hultman (2004) menar, att ett barn kan tillskrivas ett problem 

när det kliver in i den pedagogiska miljön. Hon menar att blickarna måste vidgas och riktas 

mer mot miljön i vilket ett beteende uppstår eftersom ett beteende är avhängt den sociala 

miljön. Om ett barn ska kunna tillägna sig kunskap måste också den pedagogiska miljön 

skapa möjlighet för det. ”/…/ när man säger något om ett barn, säger man därmed också alltid 

något om barnets sammanhang och miljö.” (Nordin- Hultman). När det gäller 

dokumenterandet gällande barns kunskaper är syftet bland annat att använda det till 

utvecklingssamtal. Markström (2005) beskriver hur barn inför dessa samtal granskas och 

bedöms utifrån formulär för att visa att de uppnått till exempel motoriska och sociala 

färdigheter.  

7.2.3 För pedagog och verksamhet 
Pedagogerna anser det vara viktigt att dokumentera för den egna yrkesrollen då betydelsen av 

deras arbete framstår, vilket också skapade en arbetsglädje. Vidare framkommer att det också 

har med yrkesrollens status att göra, då det synliggörs för samhället vilket arbete som utförs 

på förskolorna.  
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/…/ om dom kom hit från barn och ungdomsnämnden eller inne från stan och titta på våra 

väggar dom behöver inte komma när det är full aktivitet dom kan komma en kväll och se på våra 

dokumentationer och se på allt vad vi gör, ja och vår rektor också. (Pedagog 1) 

Det tror jag är lite grann föra att visa, höja våran status och visa vad vi faktiskt jobbar med i 

förskolan många kanske inte inser vilket jobba vi gör med barnen./---//Föräldrar och politiker 

höja våran status i samhället, tror jag. (Pedagog 4) 

/…/jag tror att det är väldigt professionellt att man lägger ner jobb på det  här för våran skull för 

förskolans skull för barnens skull också för föräldrarnas skull. För att det är ju viktigt för oss 

som yrkeskategori att vi visar att det här är vi bra på och vi är professionella och vi vet minsann 

på grund utav att vi jobbar med hjälp av dokumentation. (Pedagog 5) 

Informanterna menar även att de använder dokumentationen för att synliggöra den kunskap de 

själva fått till sig. Dokumentationen beskrivs vara ett bra redskap och en hjälp för 

pedagogerna i arbetet på förskolan, som en pedagog berättar genom att skriva mycket 

kommer hon ihåg situationer som sedan diskuteras med kollegor. Genom att situationer 

dokumenteras ses möjligheter skapas att se på dem från ett annat perspektiv och kanske göra 

ytterligare en tolkning av en händelse. Lenz Taguchi (2000) beskriver detta som pedagogisk 

dokumentation då det sker ett reflekterande och ett samtal med antingen en vuxen eller ett 

barn över det dokumenterade. På så sätt visas också en professionalitet och kunskap genom 

den nedskrivna dokumentationen. Dokumentationen fungerar enligt pedagogerna som en 

slags utvärdering för arbetslaget genom att den blir en beskrivning av aktiviteter som 

genomförts då också syftet med aktiviteten framträder vilket beskrivs skapa arbetsglädje. 

Vidare talas om ett arbetssätt med barnintervjuer inför temaarbeten vilket möjliggör ett 

användande av barns förförståelse vid planering av ett nytt tema. När sedan temat pågått en 

tid eller är slut förs återigen samtal med barnen för att på så vis få reda på om barnen tillägnat 

sig ny kunskap vilket också enligt pedagogerna blir ett lärtillfälle för dem. Genom att använda 

sig av barnintervjuer där pedagogen får kännedom om var barnet kunskapsmässigt befinner 

sig skapas menar Lenz Taguchi en möjlighet för pedagogen att utmana barnen med ny 

kunskap. Detta beskriver också Säljö (2000) då han tolkar Vygotskijs teorier om den 

proximala utvecklingszonen vilket innebär att ge barnet en utmaning som ligger strax över 

barnets egen förmåga. Här betonas också vikten av att detta sker i samspel antingen med en 

vuxen eller med ett annat barn.  

Genom att använda observationer som en dokumentationsform beskrivs miljön runt barnet 

kunna förändras och skapa förutsättningar att ändra ett oönskat beteende. I detta tolkar jag hur 
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förskolan som social praktik formas av de normaliseringsmallar som byggts upp av bland 

annat läroplaner. Detta leder till att barn med ett asocialt beteende uppmärksammas och 

pedagoger observerar och dokumenterar för att finna åtgärder till, som de upplever, ett 

avvikande beteende. En av pedagogerna berättar om ett arbete med vad som benämns 

”stökiga” barn, hur de under lång tid skrev ner positiva situationer och påvisade dem för 

barnet, övriga i arbetslaget samt föräldrar  

Och sen de här konflikter, jag ska inte säga att det helt försvann men det var så [min 

kursivering] stor skillnad och jag tror att det var mycket att vi lyfte upp det positiva, jag tror det. 

/---/ Det var en dokumentation tycker jag som hjälpte oss att komma till rätta med någonting /…/ 

och vi, jag såg ju hur man ändrade förhållningssätt istället för att tjata tjata hela tiden, han blev 

ju det här tjatet (Pedagog 1) 

Detta framkommer också i Markströms (2005) forskning, betydelsen av att ett barn fostras in i 

de normer och värderingar som gäller i förskolemiljön vilket även ses som en hjälp inför 

kommande skolstart. Hon menar vidare att barn både uppfattas som i grunden sociala, det vill 

säga har lätt att umgås med andra barn, men också att de behöver tränas för att passa in i 

förskolans sociala praktik.  

Dokumentationerna anges av pedagogerna vara en hjälp inför utvecklingssamtal. Detta berör 

flertalet av informanterna hur de inför utvecklingssamtal utför observationer och anteckningar 

för att bilda sig en uppfattning om barnets utveckling. En pedagog menar att mycket i 

utvecklingssamtalet kretsar kring barnets sociala liv på förskolan som trivsel och kompisar 

hon säger vidare ” Vi berättar utifrån vad vi tror, vad vi känner i verksamheten, hur barnet 

verkar trivas och så”. Flera av pedagogerna menar att det är viktigt att ha kunskap om var 

barnet befinner sig i sin utveckling inför samtalet med föräldrarna.  

Ja det handlar ju dels om motorik som du säger och om språk att man måste hjälpa och stötta 

dom här barnen lite extra för att dom ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det är ju också sånt man 

diskuterar när man sitter med föräldrarna, man kan ju lägga upp en målsättning man har en sak 

som man kanske behöver jobba lite extra med och det är också viktigt att föräldrarna är med i 

den diskussionen och att man kan tänka lite parallellt hemma och på förskolan. (Pedagog 5) 

Jag kan i detta tolka hur pedagoger konstruerar en bild av barnet genom ett av pedagogen 

bestämt urval av kriterier vilka berör både egenskaper hos barnet som språkliga och motoriska 

färdigheter. Samtidigt understryker samtliga pedagoger att dokumentation också är ett sätt att 

visa verksamheten för föräldrar men även för beslutsfattare och samhället runtomkring. Detta 

beskriver informanterna på lite olika sätt men genomgående för alla är betydelsen av att visa 
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föräldrarna hur barn och pedagoger på förskolan arbetar. Några av informanterna hänvisar 

också till att det är viktigt att synliggöra för föräldrar hur de arbetar efter förskolans läroplan. 

Vidare menar ett par av pedagogerna, för att höja statusen på förskolan behövs arbetet 

synliggöras för politiker och beslutsfattare och då är ett dokumenterande arbetssätt ett 

tillvägagångssätt. Lenz Taguchi (2000) beskriver hur förskollärarna i hennes studie genom 

arbetet med pedagogisk dokumentation stärktes i sin professionalitet då de i verksamheten 

synliggjorde läroprocesserna. Detta att stärkas i sin professionalitet genom ett medvetet arbete 

med dokumentation uttrycker också pedagogerna i min studie.  

7.3 Möjligheter och hinder i dokumentationsarbetet 
Under denna kategori har jag valt att göra två underlategorier där den ena representerar 

möjligheter och bär underrubriken arbetslaget. I den andra rubriken har jag valt att presentera 

det som uppfattas som hinder och underrubriken är tid, teknik och etik.  

7.3.1 Arbetslaget 
I intervjuerna med pedagogerna framkommer att det är viktigt med diskussioner i arbetslaget 

för att få olika vinklingar på händelser i verksamheten. Genom att skriva ner situationer och 

händelser beskrivs hur detta skapar möjligheter till reflektion tillsammans med kollegor. Det 

kan gälla till exempel samspelssituationer, konflikter, frågeställningar och en utvecklingsnivå 

som uppnåtts hos ett visst barn. Arbetslagets betydelse inför planeringen av utvecklingssamtal 

framkommer också hos informanterna då det anses viktigt att få kollegors bild av barnen 

innan samtalen med föräldrar genomförs. 

När flera har sett och det sitter fler lappar då kan man säga den kan det. Då är alla med i den 

observationen så det är inte bara en men det kan ju va nån som är ansvarig och se till att det 

verkligen observeras på det här barnet. Man kan ju se så många olika saker. (Pedagog 4) 

Man kan också tolka dom på olika sätt när man läser tillsammans i arbetslaget så därför är det 

också viktigt att man jobbar med det här tillsammans. /---/  Så vi hjälps nog åt allihop så tycker 

jag och försöker skriva lite minnesanteckningar för att hjälpa varandra.  Det är ju ett redskap att 

man hjälper varandra. (Pedagog 5) 

Ja det är kollegorna det är ju ett bra hjälpmedel för när man då förhoppningsvis har en bra 

kommunikation med dom till exempel inför ett utvecklingssamtal, man väger samman en bild 

det är väl ett sätt. (Pedagog 3) 

Betydelsen av att i arbetslaget diskutera urvalet av vad som dokumenteras beskrivs av 

pedagogerna som viktigt där de tillsammans reflekterar över innehållet i portfolion och 

funderar vad olika synsätt kan betyda för innehållet. I detta gör jag en tolkning ur ett 
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sociokulturellt perspektiv då pedagogerna reflekterar tillsammans och har en medvetenhet om 

hur tolkningen av olika beteenden hänger samman med betraktaren. Vidare menar Säljö 

(2000) då han tolkar Vygotskijs tankar är det i samspel kunskap skapas vilket i det här fallet 

också leder till ny kunskap hos pedagogerna eftersom det sker ett reflekterande av skeenden. 

Vidare beskriver Elfström (2005) hur pedagoger inför utvecklingssamtal först gör egna 

observationer och sedan i diskussion med arbetslaget försöker forma en så enhetlig bild som 

möjligt vilket hon härrör till den utvecklingspsykologiska teoribildningen. I min tolkning ur 

ett sociokulturellt perspektiv menar jag att pedagogernas olika bilder ger en bredare bild av 

barnet vilket inte var fallet med det Elfström fann i sin studie. 

I en av intervjuerna framkommer att videokameran skulle vara ett bra hjälpmedel för 

pedagogerna att använda på sig själva och filma varandra för att sedan använda i diskussion i 

arbetslaget. I detta krävs att pedagogerna ger sitt godkännande vilket beskrivs vara en 

svårighet. 

Den skulle ju användas på oss pedagoger mycket mer. Skulle ge mycket mer om vi vågade 

använda videokameran i arbetet, /…/ att vi använder den vi visar våra fel och brister och det kan 

föra verksamheten mycket framåt. För att titta på det och diskutera situationer som har uppstått. 

Och det tror jag man skulle kunna göra stora vinster om man kunde låta sig dokumenteras. 

(Pedagog 3) 

I Lenz Taguchis (2000) studie använde hon sig av videoinspelningar med arbetslaget hon 

forskade i och det gav mycket ny kunskap samt utgångspunkter för reflektion och samtal i 

arbetslaget. Genom att använda bland annat videoobservationer som utgångspunkt i ett 

reflekterande samtal menar förskollärarna i Lenz Taguchis studie att det var lättare att 

reflektera och vända och vrida på händelser. Vid tiden för hennes studie var 

tillvägagångssättet att reflektera över barnobservationer inte så vanligt utan det handlade mest 

om att bedöma en utvecklig hos barn. Genom det dokumenterade arbetet granskades nu den 

egna praktiken kritiskt för första gången (Lenz Taguchi).  

Vidare beskrivs att dokumentationen inte får blir en prestigefråga då det i arbetslaget kan 

finnas olika kompetenser vilket syns som en tillgång där det beskrivs att alla kanske inte har 

förmågan att se lärtillfällen som uppstår men att det är viktigt att stötta varandra. Här går att 

tolka ett maktbegrepp mellan pedagoger för hur situationer och beteenden ska tolkas och 

vilken normaliseringsmall som ska vara gällande. Det vill säga vilken struktur som är rådande 

för hur ett barns beteende eller utveckling ska tolkas. Även i Lenz Taguchis (2000) forskning 
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berör förskollärare hur det kan uppstå en stress och viss prestationsångest gentemot kollegor i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen.  

7.3.2 Tid, teknik och etik 
Tid och resurser lyfts fram som hinder i arbetet med dokumentation men i olika omfattning. 

Men det blir ändå tydligt att det kan skapa frustration då det enligt pedagogerna inte ges 

möjliga förutsättningar för dokumentationsarbetet.  

För mig personligen tycker jag inte det är så fruktansvärt viktigt. Det vore kanske viktigt om 

man hade resurserna men nu i dagens läge är det faktiskt så att man har inte några resurser för att 

dokumentera på ett riktigt sätt när vi har så stora barngrupper och så lite personal som vi har. 

(Pedagog 3) 

Senare i samtalet framkommer vad denna pedagog menar med ”riktigt sätt” för 

dokumentation vilket var att i sin dokumentation kunna visa att det skett en utveckling där 

alla individer fanns med. Den utveckling som syftades på var en kvalitetsutveckling av 

förskolan för att kunna leva upp till de läroplansmål som beskriver kvalitén i förskolan. 

Vidare beskrivs hur tiden för samtal och reflektion inte riktigt finns, varvid en tveksamhet till 

värdet av dokumentationsarbete uppstår då resurser saknas.  

Då känner jag då lägger jag hellre energi på att vara med barnen mer, göra saker med dom än att 

sitta vid datorn och skriva ut fina bilder som man sätter upp på väggen. Det är ett val jag har 

gjort som pedagog för jag tycker inte att det är det viktigaste i verksamheten. Det är viktigare att 

barnen kan komma hem och säga idag har vi lekt en rolig lek eller idag gjorde vi något roligt 

och fröken var med. Det tycker jag känns bättre faktiskt (Pedagog 4). 

Utifrån pedagogers resonemang kan jag se hur de genom dokumentation konstruerar en bild 

av barnet och jag uppmärksammar att det kan föreligga en risk att endast utvalda delar av 

barnet synliggörs, med anledning av vad som beskrivs som resursbrist. Vidare kan även 

maktbegreppet märkas då pedagogen gör sitt urval till dokumentation om detta sker under 

tidspress påverkas då pedagogen av att synliggöra en för verksamheten bra dokumentation där 

inte barnet sätts i fokus? Men som också framhölls har arbetet med ett aktivt 

dokumentationsarbete nyligen påbörjats och det framfördes en förhoppning att arbetet med 

den reviderade läroplanen skulle vara ett hjälpmedel. Då det i samband med 

implementeringen av den ges tillfällen till reflektioner och samtal gällande de nya delarna i 

läroplanen. Även i Lenz Taguchis (2000) studie framkommer att tiden kan vara en negativ 

faktor. Arbetet med pedagogisk dokumentation kräver just tid för reflektion och bearbetning 
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och kan lätt skapa en stress hos pedagogerna om detta inte stöds från organisations- och 

ledningshåll.  

Det som också skapar problem ibland är data kunskapen, vilket enligt informanterna bland 

annat resulterade i att personal som var kunnig på datorn tillbringade mycket tid där för att 

skapa dokumentationer. I en del av intervjuerna blev mycket fokus riktat mot att 

dokumentation var det samma som fotograferade bilder och då riktades uppmärksamheten 

mot pedagogernas data kunskaper. I samband med detta blir resursfrågan viktig eftersom 

pedagogerna upplevde det som mycket tidskrävande att ta fram bilder med hjälp av datorn. 

Trots detta tyckte samtliga informanter att det var betydelsefullt att dokumentera med hjälp av 

bilder då det synliggjorde verksamheten på ett professionellt sätt. 

I samtalen med pedagogerna framkommer också en etisk aspekt om hur man handskas med 

dokumentationer av barn. På min fråga om det kan finnas några negativa infallsvinklar med 

dokumentation framkommer betydelsen av att tänka på hur ett barn beskrivs så det inte blir 

kränkande. Detta är något som pedagoger diskuterar och framhåller som viktigt och även att 

barnen tillfrågas när en dokumentation ska presenteras och sättas upp på väggen. Det får inte 

vara så att den vuxne skriver en rolig kommentar av det som ett barn har sagt då detta är 

barnet sätt att uppfatta något.  

Men där får man passa sig också, man får inte på barnens bekostnad skämta till något som är 

himla allvarligt för dom. (Pedagog 1) 

Ett sätt att undvika detta menar pedagogen är att samtala med barnet om vad som skrivs och 

tillsammans besluta om det till exempel ska sättas upp på väggen. En pedagog ger ett tydligt 

exempel på en dokumentation som hon inte kunde se syftet med.  

Vi hade faktiskt en jätteduktig vikarie här ett halvår, utbildat förskollärare om vi nu ska dra den 

biten också, som tyckte det var himla roligt att sätta upp dokumentationer av barnen när dom satt 

på pottan. Mmm och inte bara när de satt på pottan utan stod med byxorna nere så rumporna 

syntes och stod vid toaletten och kissa samtidigt det var jättekul att sätta upp i hallen. Där tyckte 

jag det var en gräns alltså, nej vad tyckte barnen att bli exponerade nakna, de är bara två tre år 

och vad tyckte föräldrarna (Pedagog 1). 

Med bakgrund av detta framträder det maktperspektiv pedagogerna i förskolan har att beakta i 

dokumenterandet av barn. Detta är något jag kan utläsa i informanternas svar gällande hur 

texter till fotografier skrivs då det ofta skrivs av pedagogen på grund av tidsbrist. Vilket kan 

innebära att det är pedagogens val av både text och bild som används  
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8 Diskussion 
Det jag upplevt i min studie är att dokumentation, i olika former, på förskolan är något som 

pedagoger på olika sätt reflekterar över. Det finns en medvetenhet om det ökade kravet som 

den reviderade läroplanen ställer på dokumentationsarbetet i förskolan. Jag kan dock skönja 

en viss oro till detta ökade krav vilket till stor del sammanhänger med hur arbetet ska 

organiseras samt vilka resurser, främst i fråga om avsatt tid, som finns att tillgå.  

Det jag kan utläsa som karaktäriserande för pedagogers resonemang gällande dokumentation i 

förskolan är att kontrollera barns utveckling. Det som avses med utveckling är främst 

språkliga och motoriska färdigheter. I dessa avseenden menar pedagogerna att de inte har för 

avsikt att göra bedömningar och detta undviks genom att endast jämföra barnet med sig själv. 

Dock menar jag, går det inte att bortse från att det sker en bedömning oavsett om barnet 

jämförs med sig själv eller andra jämnåriga. Oavsett hur jämförelsen sker gör pedagogen ett 

val av vad som dokumenteras och utifrån detta val skapas en bild av barnet som sedan 

förmedlas till exempelvis föräldrar. Pedagoger i förskolan har att förhålla sig till de osynliga 

normsystem som finns i förskolan som social praktik vilka kan ha sin grund i 

utvecklingspsykologiska teorier. Dessa har en stark makt då det gäller att beskriva hur ett barn 

utvecklas och trots intentionen att lyfta ett barns positiva utveckling riktas uppmärksamheten 

ofta mot det icke fungerade. I den reviderade läroplanen för förskolan förs det in ett nytt 

begrepp avseende barns lärande vilket är ”förändrat kunnande” min fundering är om det kan 

hjälpa till i den bild pedagoger konstruerar av förskolebarn, kan det lyfta bort lite av det 

utvecklingspsykologiska tänkandet?  

Trots att det finns ett osynligt utvecklingspsykologiskt tänkande avseende ett barns utveckling 

kan jag också utläsa en annan barnsyn där pedagoger med hjälp av produktiva frågeställningar 

vill fånga ett barns perspektiv, det vill säga det finns ett intresse att följa och förstå barnets 

tankar och uppfattningar med hjälp av observationer och inte endast för att sätta in 

stödåtgärder. Vidare framkom också hur pedagoger med observationers hjälp ser till den 

omgivande miljön och på så vis lyfter bort till exempel ett asocialt beteende från den enskilda 

individen. Dock ser jag det också som ofrånkomligt att förskolan är en arena där barn tränas i 

socialt samspel. I den meningen kan idealet att se det naturliga barnet krocka med att barn 

behöver tränas i socialt samspel för att passa in i den norm som finns i förskolan.   

Det jag uppfattar som den vanligaste formen och som pedagogerna nästan alltid nämner först 

är att dokumentera med hjälp av fotografering. En hel del av mina samtal med pedagogerna 
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handlar också om som de uttrycker det, att med datorns hjälp ”göra bilder”. På detta vis 

beskriver pedagogerna hur kameran är ett lätt och användbart redskap samtidigt som 

efterarbetet kräver tid och kunskap vilket inte alltid finns. Ändå beskrivs hur det till exempel 

inför föräldramöten görs bildspel för att på ett professionellt sätt synliggöra den dagliga 

verksamheten på förskolan. Min tanke i detta är att det kanske inte har används så mycket tid i 

förskolan för fortbildning för pedagoger beträffande olika tekniska hjälpmedel. En pedagog 

beskriver hur en del personal ”som är duktiga på dator” ägnar mycket tid där, i detta kan jag 

göra en tolkning att personal som arbetar mycket vid datorn också har ett eget intresse och 

använder datorn på sin fritid. Här kan föreligga en risk att dokumentation väljs bort på grund 

av okunskap, är det så att nutidens förskola kräver att pedagoger har ett visst mått av 

datakunskap?  

Jag tror det är viktigt som verksam förskollärare idag att reflektera och skaffa sig kunskaper 

om dokumentation av barn och att de både formas av och formar normer kring vad som är 

normalt och inte. Även inom förskolan är det angeläget att ta del av den debatt som just nu 

pågår angående felaktiga särskoleplaceringar av barn. Detta kan tyckas inte gälla förskolan då 

det inte finns särskoleplacering där, men det handlar om kommuners bristfälliga utredningar 

och en resursbrist i grundskolan. Det handlar om lärares bedömningar av ett barns utveckling 

och kompetenser, vad anses vara normalt och vilket är tillvägagångssättet vid bedömningen 

av ett barns förmågor respektive icke förmågor. Således finns det ett ansvar hos pedagoger i 

förskolan vid dokumenterade av barn, vad är det som beskrivs om ett barn på förskolan? Vad 

är det som förskolan förmedlar vid överlämnandet av barn till skolan? Som framkommit i 

tidigare forskning och i min studie är pedagoger i förskolan med och skapar en normalitet i 

förskolan därför är det också viktigt att reflektera och vara medveten om detta. Gustafsson 

(2009) diskuterar runt skapandet av normalitet och nämner då något som han kallar det 

”etiologiska normalitetsbegreppet” (s. 96).  Med detta menar han även om ett barn ligger i 

utkanten av en normalitetskurva skall det ses som normalt, några måste hamna där också. Han 

beskriver att det onormala är om ett barn drabbas av sjukdom eller olycka och till följd av det 

hindras i sin utveckling. Fortsättningsvis diskuterar han huruvida särskolan behövs eller om 

alla barn ska ges möjlighet till integrering samt hur samhällets efterfrågan på vissa 

kompetenser påverkar en uppdelning av elever. Vidare kopplar han detta till Loris Malaguzzis 

tankar om ett barns olika kompetenser och värdet av att ta tillvara dessa vilket genererar ett 

annat synsätt på barns kunskap då alla barn har något att bidra med även de som befinner sig i 

utkanten av en normalitetskurva.  
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Med anledning av de nya krav som läroplanen ställer på det dokumenterande arbetet i 

förskolan behöver pedagoger också reflektera och samtala om hur detta arbete ska ske på ett 

professionellt sätt. Går det att fortsätta arbeta som man alltid gjort på förskolan och använda 

teckningar och fotografier för att synliggöra arbetet eller behövs det ett nytt tänkande? Jag tror 

det arbetet redan har startat i samband med att förskolan fick sin läroplan 1998. Men nu gäller 

det att fortsätta med ytterligare steg och lyfta dokumentationen så det blir en pedagogisk 

dokumentation.  Kanske är det så att pedagoger skulle beredas mer utbildning kring detta så 

inte fokus endast riktas på de ”ämnen” (matematik, teknik, naturvetenskap) som nu fått en 

tydligare beskrivning i den reviderade läroplanen. Det sociokulturella perspektivet ifråga om 

att se till processer snarare än resultat förefaller, vad jag finner, stå tillbaka för ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande, av den anledningen blir det viktigt att reflektera över de 

olika syften som finns gällande dokumentationsarbetet. Dokumentationen i förskolan ska vara 

förskolans ansikte utåt mot exempelvis föräldrar och samhälle, liksom ett utvärderingsverktyg 

av förskolans kvalité, samtidigt som den ska påvisa det enskilda barnets läroprocess. Hur 

påverkas pedagoger av detta då de gör sitt urval till dokumentation, kan dessa syften krocka 

med varandra?  

Flera av de forskare jag studerat ser pedagogisk dokumentation som en möjlighet att komma 

bort från normalitetstänkandet och min förhoppning är att detta ska bli den fortsatt rådande 

formen av dokumentation på förskolan. För som jag uttryckte det i inledningen 

dokumentation på förskolan är inte något som kan väljas bort istället behövs det reflekterande 

samtal i arbetslagen där pedagoger tillsammans samtalar om vad och hur dokumentation sker. 

Lpfö 98 säger ” All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv” (s. 14).  

8.1 Förslag till vidare forskning  

Detta forskningsarbete har lett mig till många nya tankar och reflektioner avseende 

dokumentation i förskolan. En av dessa är den etiska aspekten av de dokumentationer som 

pedagogerna utför. Hur handskas förskolan med det dokumenterade materialet, vad händer 

med fotografier, portfolio och så vidare då barnet lämnar förskolan? Ytterligare en etisk 

aspekt rör hur barn kan påverkas av att i sin vardag och sin lek granskas och analyseras av 

pedagoger som strävar efter att synliggöra lärandet som sker i förskolan. Utifrån 

barnperspektivet som omnämns i läroplanen väcks en tanke hos mig gällande vikten av att 

även beakta barns perspektiv. Det vill säga hur barn kan bidra med sina åsikter och tankar för 

att bli aktivt delaktiga i sin vardag.  
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     Linghem mars 2011 

 

Hej 

Jag går nu sista terminen på lärarutbildningen med inriktning mot förskola och förskoleklass 

och ska göra mitt examensarbete i form av en uppsats. Mitt forskningsområde gäller 

dokumentation på förskolan, hur pedagoger använder sig av och reflekterar i sitt 

dokumentationsarbete. För att ta reda på detta kommer jag att göra intervjuer med 

förskolepersonal som jag sedan sammanställer och analyserar. 

Min förhoppning är att du vill delta i denna studie och låta dig intervjuas. Studien sker i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.vr.se) vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om du så önskar. Du kommer vara 

anonym i min text då jag använder ett fingerat namn och inte heller förskolan eller den ort 

där förskolan är belägen namnges. Intervjun beräknas ta 30-40 minuter och kommer att 

spelas in för att sedan transkriberas. Under mitt arbete med studien är det bara jag som har 

tillgång till det inspelade materialet. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig som 

allmän handling på Campus bibliotek i Norrköping. 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till mig eller min handledare. 

 

Med vänlig hälsning  

Anne-Li Fasth tel. XXX-XXX XX XX  xxxxxxxx@student.liu.se   
  

Handledare:  Maria Arvidsson  xxxxxxxx@liu.se 

Universitetslektor 

http://www.vr.se/
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@liu.se
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Intervjuguide 

Inledning 

I den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2011 beskrivs att barns 

utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp och 

analyseras för att på så vis utvärdera förskolans kvalité. Vidare beskrivs att olika former av 

dokumentation och utvärdering skall användas och dessa ska utgå från ett barnperspektiv. 

Berätta på vilka sätt du arbetar med dokumentation. 

Portfolio? Teckningar? Fotografier? Kartläggningar? Tester? Observationer? 

Finns det någon ”mall” för dokumentation på förskolan? 

Vilka hjälpmedel använder du? Ex. kamera, loggbok, observationer 

Hur skrivs texten till dokumentationerna? 

Av den vuxne ensam? Arbetslaget? Tillsammans med barnet? 

Vem bestämmer vad som ska skrivas? 

Skapar dokumentation möjlighet för barnets delaktighet i sin ”vardag”? Hur? 

Vad är viktigt att dokumentera? 

Varför?  

Vem bestämmer vad som ska dokumenteras? 

För vem skrivs dokumentationerna?  

Finns det något negativt med dokumentation?  

Måste det finnas en koppling till läroplanen? 

Vilken betydelse har dokumentationen för verksamheten?  

Hur används dokumentationerna? Ex. utvecklingssamtal, tillsammans med barn, föräldrar, 

rektor 

Ser du någon skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation? 

Beskriv.  

Varför dokumenterar du? 

Något mer du vill tillägga? 

 


