
 
   Lärarutbildningen 
   Examensarbete 
   2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation 
En studie om pedagogers uppfattningar 

i sitt arbete med pedagogisk dokumentation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare:   Författare: 
Carita Sjöberg Larsson  Sara Håkansson 
    Pernilla Nilsson 

 



Dokumentation 
En studie om pedagogers uppfattningar 

i sitt arbete med pedagogisk dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Om tid och engagemang finns kan 
dokumentation lyfta verksamheten. 
Barnens lärande synliggörs och 
pedagogernas medvetenhet ökar. Det är 
först då dokumentationen kan höjas till 
en nivå då barnen kan bli medvetna om 
sin egen läroprocess. Vi har i detta arbete 
valt att undersöka hur förskolor använder 
sig utav dokumentation i verksamheten. 
För att få kunskap om detta har vi 
intervjuat fyra verksamma pedagoger. 
Det som framkom genom vår 
litteraturstudie och vår undersökning är 
att alla förskolor dokumenterar. Däremot 
dokumenterar inte alla för att synliggöra 
barnets läroprocess. 
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1 Inledning och bakgrund  
 

 

1.1 Inledning 
 
Det faktum att vi har arbetat och haft vår verksamhetsförlagda del under studietid ute på olika 

förskolor i Skåne län har fått oss att bli väldigt nyfikna på hur det dokumenteras ute på 

förskolor idag för att främja barnens lärande. Vårt intresse för dokumentation har bara ökat 

successivt genom åren och nu när vi får chansen att skriva ett arbete om det så ser vi en stor 

möjlighet. Läroplanen, Lpfö 98, har varit vår grundpelare genom hela vår utbildning och talar 

sitt tydliga språk då det gäller dokumentation. Vi som lärarkandidater har analyserat och 

reflekterat över oss själva som pedagoger innan, under tiden och efter vår verksamhets-

förlagda del. Detta har vi gjort på olika sätt men summan av materialet vi skrivit har blivit ett 

dokument där vi kan följa vår egen utveckling. Följden av vårt sätt att arbeta som elever blev 

att vi börja intressera oss för hur vi kan använda vår studieteknik för att kunna ge barnen ett 

sätt att se sin egen utveckling. Kan verksamma eller blivande pedagoger synliggöra för 

förskolebarn så att de blir medvetna om sitt eget lärande genom dokumentation? Skriven 

forskning påstår att utan dokumentation så är det ingen förskola. Dokumentation handlar om 

att ta i bruk ett arbetsverktyg för att kunna ge information om var pedagogen och barnen 

befinner sig. Dokumentation är ett av de viktigaste instrumenten för att lära oss att utvecklas, 

men de kan se väldigt olika ut (Tidningen förskolan, 2000). Att dokumentation kan användas 

som ett arbetsredskap har för oss som lärarkandidater varit till stor hjälp men hur för vi över 

våra tankar till barnen så att dokumentationen blir ett arbetsverktyg även för dem. 

Dokumentation är ett brett ämne och det är viktigt att pedagogerna är enade om vad de vill att 

en dokumentation ska ge dem och barnen (Wehner-Godée, 2000). Med detta i ryggsäcken vill 

vi nu undersöka genom intervjuer hur det fungerar i verkligheten, samt att ta med valda 

litteraturdelar. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Den allra första läroplanen kom år 1998 till förskolan som är en verksamhet för barn mellan 

åldrarna ett till fem år. Läroplanen innehåller riktlinjer och mål som varje förskola ska sträva 

efter. Detta är ett levande dokument som det dagligen ska arbetas med. Det är pedagogernas 
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ansvar att den följs och att de uppfyller kraven som de kan läsa i den. I läroplanen kan de 

vidare läsa att genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras 

och bli ett viktigt underlag i diskussion kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov. 

 

”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför 

nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper.” (Lpfö 98, s.13) 

 

Dokumentation som arbetsredskap kan vi spåra långt tillbaka till 1900-talets början (Taguchi, 

2000). I Bonniers svenska ordbok (1998) betyder dokumentera att bevisa, bekräfta och styrka 

med hjälp av dokument. Dokumentera är bevisning med dokument.  ”Förskolan skall främja 

lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen 

kunskap och lärande.” (Lpfö 98, s.9). En medveten dokumentation från pedagogens sida leder 

till att det enskilda barnet får ett större intresse för sitt eget lärande redan i förskolan. Ett 

lärande som innehåller positiva saker som barnet kan vara stolt över, ett lärande som skall 

uppmuntras så att deras vilja och lust hela tiden stimuleras (Wehner-Godée, 2000).  

 

Med detta som bakgrund vill vi få en mer vidgad syn på dokumentation. Dokumentation som 

gör det egna lärandet synligt för barnet, det är barnets egna projekt som ska dokumenteras, 

detta så att det kan bli synligt för barnet. Dokumentera innebär att observera, utvärdera och 

följa upp verksamheten i förskolan. Om lärarna bara dokumenterar utan att bearbeta och 

samtala om materialet blir det ingen pedagogisk dokumentation. Genom dokumentationen gör 

vi det pedagogiska arbetet synligt för barn, pedagoger, föräldrar, ledningsansvariga och även 

politiker (Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 

Detta arbete är skrivet ur ett sociokulturellt perspektiv, med det menar Säljö (2000) att 

pedagogerna ska utgå från vardagliga händelser och vad barnen har med sig i ryggsäcken. 

Detta ställer höga krav på pedagogen då det gäller att se varje individ och vad barnet har för 

förförståelse kring vardagliga händelser. När barnet föreställningsvärld inte räcker till för att 

förstå, förklara eller hantera det nya som upplevs, så påbörjas först lärandet. Kunskap ska 

läras in och lagras hos barnen, men hur pedagogerna gör detta ändras i takt med 

samhällssynen. För att bli en skicklig pedagog krävs det att pedagogen drar nytta av litteratur 

ute i verksamheten. Detta som pedagogen kan analysera och reflektera över och lyfta till en 
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högre lärandenivå. För att uppnå detta krävs det ett stort engagemang och intresse från 

pedagogernas sida, men i sin tur menar Säljö att de får enormt mycket tillbaka från barnen. De 

får barn som är medvetna om sin egen läroprocess, och barn som kan inhämta kunskap på 

egen hand (Säljö, 2000). 

 

Detta arbete vänder sig till pedagogstuderande, verksamma pedagoger och andra intresserade. 

Kanske kan det ge stöd åt den enskilde pedagogen eller åt arbetslag som vill få en inblick i 

dokumentation för barnets eget lärande. 

 

1.3 Syfte  

 
Vårt syfte är att belysa hur pedagoger uppfattar sitt arbete kring dokumentation. Vi vill därför 

undersöka hur det fungerar ute i verksamheten idag och om tillgängligheten till material och 

kunskap finns. 

 

1.4 Arbetets uppläggning  

 
Under vår litteraturbearbetning tar vi upp historik, vad är dokumentation, olika 

dokumentationsredskap, varför dokumentation och varför ska vi synliggöra barns lärande. 

Vidare under empirin beskriver vi vår problemprecisering, metodbeskrivning, genomförande, 

bearbetning av resultat, resultat, analys och slutsats. Efter detta kommer vår diskussion och 

slutligen en sammanfattning av arbetet.  

 

2 Litteraturbearbetning 

 

 
Omfånget av litteratur kring betydelsen av dokumentation på förskolor har varit stort. Utifrån 

den litteratur vi har läst och bearbetat har vi försökt sammanställa det viktigaste vad gäller 

dokumentationens roll i förskolan. Först kommer en historik om hur förskolans pedagogik har 

vuxit fram och om hur dokumentationens roll har utvecklats genom åren. Efter det kommer 

tre avsnitt om dokumentation, här redovisas vad, varför och olika redskap. Slutligen redovisas 

varför vi ska synliggöra barns lärande. 
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2.1 Historik 
 

Förskolans grundare sägs vara Friedrich Fröbel, detta eftersom det var han som utvecklade en 

pedagogik för förskolan redan i början av 1800-talet. Lek, arbete och lärande fick en central 

roll i förskolepedagogiken. Barnens spontana handlande blev av vikt i Fröbels pedagogiska 

perspektiv, han menade att man skulle ta tillvara på barnets naturliga behov av att vara aktiv. 

Matematiken fick en framträdande roll då han ansåg att matematik och gudomlighet var 

förbundna med varandra. Hans mål var att utveckla barns matematiska och logiska tänkande i 

förskoleprogrammet. Fröbel menade att ”barnet måste bli medvetet om lagbundenheten och 

strukturen i den materiella omvärlden, […], samt komma till insikt om grunden för både det 

yttre och det inre, nämligen Gud.” (Pramling & Mårdsjö, 1997, s.16). Om man analyserar det 

materiella och gudomliga i förhållande till Elsa Köhlers pedagogiska tankar är olikheterna 

stora fast av relevans.  

 

Den österrikiska psykologen och pedagogen Elsa Köhler (1839-1940) lyckades omvandla 

Friedrich Fröbels religiösa tankesätt till ett psykologiskt synsätt. Hon hade en vision om att 

observations- och dokumentationsmetoderna skulle utformas av pedagogerna själva, detta för 

att de skulle utveckla den egna pedagogiska praktiken (Taguchi, 2000). Vidare menade 

Köhler att när barns tänkande överfördes i handling så skulle barnet utvecklas. Pedagogens 

roll blev att skapa och utnyttja situationerna där barnet gavs tillfälle att upptäcka, dessa 

upptäckter skulle sedan uppmuntra barnets aktivitet och handlande (Pramling & Mårdsjö, 

1997). Köhler hade stora förväntningar på pedagogens möjligheter och dennes förmåga att 

bredda sitt eget vetande genom att observera barnen. Idag använder sig pedagoger av Köhlers 

protokoll vid observationer då man vill dokumentera var barn befinner sig i sin psykologiska 

utveckling (Taguchi, 2000). 

 

Under 1950-talet utvecklade Arnold Gesell och Frances Ilg en teori om barns utveckling som 

fick stor betydelse för framtiden. De gav ett starkt uttryck för att det viktigaste i ett barns liv 

var att en grund lades för att utveckla en demokratisk identitet. Förskolans uppgift skulle vara 

att utveckla barnen till att kunna tänka och fatta egna beslut och som inte slaviskt följde en 

ledare. Pedagogen fick i och med detta en starkare roll som innebar att vara stödjande och 

respektfull och man fick inte glömma att det var barnets utveckling som var grunden. För att 
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pedagogen skulle kunna leva upp till detta så fördes små anteckningar som vi idag kallar 

dokumentation (Pramling & Mårdsjö, 1997). 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” 

(Lpfö 98, s.14). 

 

Under 70-talet kom det sociala och personliga engagemanget att stå i fokus i förskolan. Det 

blev vanligare att pedagogen observerade och dokumenterade barnen i deras lek. På 80-talet 

sätts fokus på förskolans arbetssätt och syfte. Man använder dokumentation som underlag för 

barnens lärande. Anteckningsböcker började användas för att skapa ett band mellan 

pedagogerna och föräldrarna. Böckerna kunde innehålla allt från allergier till olika vanor som 

barnet hade (Taguchi, 2000). 

 

Enligt Taguchi (2000) kunde det avläsas ett skifte av fokus i användandet av dokumentation i 

förskolan i Sverige i slutet av 90-talet. Förskolor började använda dokumentation som 

underlag vid utvärdering och kontroll för att följa barnets lärande och läroprocess (Taguchi, 

2000). När det gäller dokumentationen på 90-talet har Sverige hämtat stora kunskaper från 

staden Reggio Emilia som ligger i Italien (Wehner-Godée, 2000).  

 

Reggio Emilias pedagogiska dokumentationer innehåller material som dokumenterar vad 

barnen säger och gör, barnens arbete och hur pedagogerna relaterar till barnen och deras 

arbete. Det konkreta materialet gör det pedagogiska arbetet både synligt och hörbart. Reggio 

Emilias sätt att dokumentera skiljer sig dock från den tradition som vuxit fram här i Sverige. 

Christina Wehner-Godée (2000) menar att våra dokumentationer handlar till största del om att 

hitta det generella och normala för barn i en viss ålder och läge i förhållande till detta. 

Pedagogerna i Reggio Emilia försöker se och förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet 

och vad barnen är kapabla till, utan att ha förutbestämda uppfattningar och normer.  

 

Karin Rönnerman, verksam som universitetslektor vid institutionen för pedagogik och 

didaktik på Göteborgs universitet, har i en aktionsforskning studerat lärande miljöer i 

förskolan. Hon säger att när vi pratar om lärande miljöer i förskolan är det lätt att tankarna går 

till den fysiska miljön som stimulans för lärandet. I Läroplanen för förskolan står att: miljön 

skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten 
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och det lustfyllda lärandet samt ta till vara på och stärka barnens intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. En miljö som lyfts fram i 

förskolesammanhang är Reggio Emilia där skapandet ges ett stort utrymme, vilket återspeglas 

i den fysiska miljön. Där synliggörs barnens verksamhet tydligt genom den visuella 

dokumentation som sker kontinuerligt, denna inriktning betonar även lärandet hos pedagogen 

och då är det inte i relation till den fysiska miljön som det i första hand gäller. Snarare betonas 

samtalet mellan pedagogerna, dokumentation och tid för reflektion där ett viktigt inslag är 

utbyte av erfarenheter mellan arbetslagets deltagare samt medvetenheten i de val som görs i 

verksamheten. Styrkan finns också i att pedagogerna kan göra en uppdelning av barngruppen i 

mindre grupper och därmed bidra med olika upplevelser till arbetslaget. Pedagogerna kan 

bekräfta varandras erfarenheter men också delge varandra olikheter i arbetet med barnen 

(Pedagogiska Magasinet nr 4 år 2002). 

 

Reggio Emilias grundare Loris Malaguzzi framhöll att den pedagogiska filosofin inte är en 

pedagogik utan ett förhållningssätt. Han menar att det inte går att jämföra Reggio Emilia med 

ex. Waldorfpedagogiken som använder sig utav en utlärningsmetod som bygger på 

antroposofin (Wehner-Godée, 2000). Antroposofin är en andligt orienterad filosofi som 

återspeglar våra grundläggande andliga och konstnärliga behov som människor. Pedagogiken 

säger att kunskapen är medlet, kreativiteten metoden, friheten målet och det teoretiskt, 

konstnärligt och praktiskt arbete ska integreras så långt som möjligt 

(www.hem.passagen.se/thebee/antroposofi/). Malaguzzis filosofi handlar om ett 

förhållningssätt till barns lärande och till individens förmåga och rättighet där värdegrunden 

hör ihop med ett demokratiskt synsätt. Det handlar om ett förhållningssätt där man skapar 

relationer som bygger på delaktighet, dvs. föräldrar, barn och pedagog. Varje barn betraktas 

som unikt med oanade möjligheter där de vuxna bemöter barnen som aktiva, kompetenta och 

intelligenta (Wehner-Godée, 2000). 

 
”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett 

viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov." (Lpfö 98). 

 
Den svenska förskolan grundar sin verksamhet utifrån läroplanen som kom 1998. Läroplanen, 

Lpfö 98, omfattar alla erfarenheter och tillfällen till lärande i förskolan där mål, innehåll till 

viss del och någon form av utvärdering har sin fokus.  Metoden, det vill säga hur en pedagog 
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ska arbeta eller förhålla sig till barns lärande tas inte upp i läroplanen (Pramling & Sheridan, 

1999). Pramling och Sheridan menar att det därför är av ytterst vikt att verksamma pedagoger 

får kringlitteratur som komplement till läroplanen, då framför allt litteratur som får pedagogen 

att se både problem och exempel på läroplanens mål. Förskolan har inga individuella 

kunskapsmål, betyg eller omdöme, däremot finns ett krav på dokumentation. 

Dokumentationen ska göra det möjligt för förskolor att utvärdera den pedagogiska 

verksamheten. Att föra dokumentation ställer krav på pedagogen, men läroplanen förutsätter 

att pedagogerna själva har de pedagogiska redskap som behövs för att kunna samla material 

till en utvärdering. Detta tankesätt gå tillbaka till Elsa Köhlers tid, då hon ansåg att metoderna 

skulle utformas av pedagogerna själva. För att hjälpa barn att lära räcker det inte med kunskap 

om hur barn lär utan pedagogen behöver även kunskapen om hur barn uppfattar sitt eget 

lärande. Denna kunskap får pedagogen genom reflektioner som har sitt underlag utifrån 

dokumentationer (Pramling & Sheridan, 1999). 

 
2.2 Vad är dokumentation? 
 

Hillevi Lenz Taguchi (1997) säger att dokumentation är ett arbetsverktyg som kan ligga till 

grund för pedagogen då denne vill synliggöra en läroprocess, sin egen likaväl som barnets. 

Det är ett reflekterande förhållningssätt till praktiken. Dokumentationen handlar både om ett 

pedagogiskt förhållningssätt och om kommunikation. Vidare menar hon att ”syftet med 

pedagogisk dokumentation är att försöka synliggöra och förstå dess konstruktioner, så att man 

som pedagog kan öppna sig för nya konstruktioner” (Taguchi, 1997 s.19). Att synliggöra 

barnens arbete och kunskapsskapande för barnen själva, deras föräldrar och samhället 

(Barasotti, 1998). Pedagogen kan utgå från det barnet är intresserat av, att ta barnets 

perspektiv och fånga upp dennes tankar för att sedan tillsammans gå vidare. Det 

grundläggande är att pedagogen och barnet har uppmärksamheten och intresset riktat mot ett 

gemensamt fokus och inte mot varandra (Brodin & Hylander, 1997). Gunilla Dahlberg och 

Hillevi Lenz taguchi menar för att dokumentation ska bli en läroprocess måste en reflektion, 

kommunikation och dialog runt dokumentationen föras annars kan det inte kallas för en 

pedagogisk dokumentation utan enbart för dokumentation (Barsotti, 1998).  

 

Vea Vecchi som föreläser och har hållit i flera kurser om pedagogisk dokumentation i Sverige 

säger att dokumentation är något som måste sättas in i ett sammanhang där huvudpersonerna 

är barn, föräldrar och personal. Hon hävdar starkt att dokumentation inte ska användas för att 
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avsluta ett projekt utan ska vara en tillgång och ske kontinuerligt under hela projektet. 

Dokumentation handlar om att synliggöra det pågående arbetet och därigenom kommer 

pedagogen och barnets kreativitet fram och nya vägar och möjligheter öppnas. Det är inte 

resultatet som är det viktiga utan det viktiga är att skapa en nyfikenhetsprocess hos barnet och 

genom dokumentation får pedagogen möjlighet att själv upptäcka och förstå varje barns 

upptäckarprocess (Wehner-Godée, 2000). 

 

2.3 Olika dokumentationsredskap 
 

Enligt Lenz Taguchi (2000) så är valet pedagogerna gör väldigt viktigt, hur de tänker när de 

ska använda sig av en videokamera eller varför de använder löpande protokoll när de ska 

observera barnen. En del metoder kan vara bättre än andra i vissa situationer. Det gäller att 

pröva sig fram tills man hittar en lämplig metod. Ingen metod anses bättre än den andre. Det 

blir även skillnad om två personer observerar samma barn med samma redskap, det är hela 

tiden vilken tanke som ligger bakom om varför jag gör just denna observation (Taguchi, 

2000). 

 

Ett sätt att dokumentera är att använda sig av löpande protokoll, då använder observatören  

papper och penna och skriver så noggrant och detaljerat som möjligt om det man vill 

observera. Ofta är denna metod tidsangiven. Som pedagog bör man titta på något speciellt 

exempel grovmotoriken eller den sociala biten, det är omöjligt att se allt på en gång. Löpande 

protokoll är en användbar metod, här får vi på kort tid en allmän information om barnet som 

observeras. En annan metod att använda sig av är en kamera. Det kan vara väldigt användbart 

när man ska exempelvis göra en utställning, eller när man håller på med ett temaarbete. Då 

blir det lättöverskådligt för barn, föräldrar och pedagoger. Det gäller att kunna fånga bilden 

och våga experimentera (Lökken & Söbstad, 1995). Wehner-Godée (2000) anser att på många 

förskolor blir detta en dyr dokumentationsmetod, just när de ska framkalla filmerna och det 

tar tid att ta slut på en rulle och då kanske de även är inaktuella. Då kan det vara lättare att 

köpa in en digital kamera, då är fördelen att du kan titta direkt på bilden du kan även radera 

den om den inte blev bra. Det går även att koppla en digitalkamera till datorn och redigera 

bilden och skriva ut. Det är många förskolor som anser att denna metod är prisvärd och enkel 

att jobba med, de menar på att barnen kan se resultat direkt när det är aktuellt. Det går även att 
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upprätta bildarkiv, då kan pedagogerna plocka fram bilderna vid ett senare tillfälle eller vid ett 

annat sammanhang, exempel till ett föräldramöte eller en utställning. 

 

Andra sätt att dokumentera kan vara att använda sig av en bandspelare, denna metod kan vara 

bra när man ska intervjua barnen. Även videokamera är ett utmärkt alternativ, då man får med 

både bild, ljud och händelse samtidigt. Videofilmen kan även hjälpa oss pedagoger att se vårt 

eget lärande gentemot barnen. Ett annat alternativ är portfolio. Detta är en mapp där varje 

barn kan samla sina alster och det som betyder något för barnet. Här blir det en pågående 

dokumentation som följer barnet hela förskolan och upp till skolan. Portfolien ger en bra 

överblick och information till barnet, pedagogen samt till föräldrarna. Denna metod ger tid till 

reflektion då barnet kan gå tillbaka och se vad han/hon har gjort, här kan barnet tillsammans 

med pedagogen analysera över sig egen lärarprocess (Lökken & Söbstad, 1995). 

 

2.4 Varför dokumentation? 

 
Daniel Sterns teori står för: 

 

 ”barnen behöver inte i första hand beröm för vad de kan. De känner själva att de är duktiga, 

när de uträttat något som de inte kunde innan. Men de behöver ibland hjälp med att kunna. 

Barnet behöver ibland lyftas upp för att få utsikt och översyn över tillvaron och sin kunskap” 

(Brodin & Hylander, 1997 s. 55).   

 

Brodin & Hylander menar att med detta i åtanke kan det vara lättare att förstå varför 

dokumentation är av vikt i förskolan. Wehner-Godée (2000) menar att dokumentation inte 

handlar om att bedöma hur barn är socialt, motoriskt, kognitivt (förståelse) eller emotionellt 

(känslomässigt) utan den ska följa barns läroprocesser. Pedagogen ges genom dokumentation 

möjlighet att visa, berätta eller läsa upp för barnet vad som har sagts eller gjorts. Genom att 

synliggöra för barnet har han/hon större chans att dra sig till minnes och kanske komma ihåg 

sitt eget tänkande och handlande som leder till att barnet kan ta sig vidare i sin utveckling. Det 

barn förstår blir för dem meningsfullt det vill säga barn lär bättre ju mer medvetna de är om 

sin egen utveckling.  
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En pedagog kan bli mer medveten om barns lust och nyfikenhet, deras uttryckssätt och tankar 

och hur man som pedagog ska handla genom att reflektera över sitt arbete med barnen och 

ändra sitt handlingssätt efter sina erfarenheter. Dokumentationerna blir ett verktyg för 

pedagogerna att förstå hur barnet lär och tänker. Om pedagogerna kan utveckla sin förmåga 

att läsa, lyssna och känna av vad barnen vill visa genom sina teckningar har de en guldgruva 

att ösa ur (Wehner-Godée, 2000).  

 

Pedagogerna bör lita på det ömsesidiga samspelet och koncentrera sitt seende på barnets 

förmåga, istället för att alltid uppfylla barnets behov (Brodin & Hylander, 1997). 

 

2.4.1 Pedagogen 

Pedagogen i förskolan har en viktig roll då det gäller att lyfta fram och utveckla varje barns 

speciella resurser och kompetenser, det vill säga ju mer pedagogen ser av barnets egna sidor 

och ju flera av dess olika sidor som bekräftas desto rikare utrustat blir barnet (Brodin & 

Hylander, 1997). 

 

2.4.2 Föräldern 

Föräldrars uppgift är inte att forma en personlighet utan att upptäcka, möta och bekräfta det 

unika och speciella barn de fått. Dokumentation ger ett bra underlag för diskussion 

tillsammans med föräldrarna om vad barnet tänker, gör och vilka erfarenheter barnet har i 

livet (Brodin & Hylander, 1997). 

 

2.4.3 Barnet 

Från sin allra första stund söker barnet aktivt kontakt. Att skapa mening och sammanhang ses 

som en drivkraft hos barnet redan från början, likaväl som att söka kontakt och samspel. 

Barnet ses som kompetent och för att kunna utvecklas från ett kompetent barn till en 

kompetent vuxna behöver de stöd (Brodin & Hylander, 1997). 

 

”Barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att 

lära skall stimuleras.” (Lpfö 98, s. 9). 

 

Barn är beroende av andra för att kunna utveckla sin kompetens till fullo, det vill säga barn 

blir diffusa både för sig själva och för andra om ingen ser dem. Det viktiga är att deras 
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talanger och egenskaper bekräftas för att inte få svårt att utvecklas och växa. (Brodin & 

Hylander, 1997). 

 

”Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” (Lpfö 98, s.9). 

 
Aktuell forskning från tidskriften portfolionytt påvisar att elever som dokumenterar och 

reflekterar över sin egen utveckling får ett stärkt självförtroende. Roger Ellmin (2004) skriver 

att barnen får en ökad egendomsrätt till sina egna arbeten och sin egen utveckling och därmed 

ett ökat medansvar och stärkt självförtroende. Men det är inte bara för barnen som det finns 

fördelar, för pedagogernas del blir arbetet mer fokuserat på planering, genomförande och 

utvärdering av undervisning och lärande. Pedagogisk dokumentation är idag är en utbredd 

pedagogisk metod för att utveckla barns lärande. (www.portfolionytt.se/positiv.html.)  

 

2.5 Varför ska vi synliggöra barns lärande? 
 

Varför är det då så viktigt att pedagogen ska synliggöra barns lärande, och för vem ska de 

synliggöra det. Pedagogerna har en läroplan för förskolan som är deras redskap. I den kan de 

läsa att den pedagogiska dokumentationen bidrar till diskussion och även reflektion i det 

gemensamma arbetslaget (Lpfö 98). Detta är framför allt till för att främja barnens lärande. 

Genom att använda sig av dokumentation så kan barnen väldigt lätt se sitt eget lärande och 

kan lätt följa sin egen utvecklingsgång (Taguchi, 2000). Pramling och Sheridan (1999) anser 

att det är viktigt att pedagogerna tar barnen på allvar. Genom att de dokumenterar det barnen 

gör får de barnen att känna sig viktiga och det de gör blir för dem värdefullt. På så sätt växer 

barnen i sin roll och därmed ökar självförtroendet. Enligt läroplanen ska den pedagogiska 

verksamheten utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter (Lpfö 98). 

Läroplan säger att även barnens förmåga till ansvarskänsla ska utvecklas. I en avhandling har 

Göhl-Muigai analyserat hur myndigheterna talar om ansvar i förskolans styrdokument från 

1945 fram till och med 1998 då den första läroplanen för förskolan kom. Att barn utvecklar 

ansvar framstår i styrdokumenten som en självklar förutsättning för att de sedan som vuxna 

människor och samhällsmedlemmar ska kunna delta i en demokratisk gemenskap. Det 

livslånga lärandet inleds redan i förskolan och grunden läggs för att barnen ska kunna ta 

ansvar för sitt eget lärande. Enligt läroplanen ska barnen redan i förskolan få erfarenheter av 

att vara med och påverka sin situation. När barn får ta ansvar ges de ett frirum att lösa en 
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uppgift. I förskolan handlar det inte i första hand om att ställas till svars, utan barnet ges 

istället en möjlighet att visa för sig själv och andra att det klarar av att börja ta ansvar och 

genom denna bekräftelse växer barnet. På så vis blir ansvar både ett mål och ett medel för 

barnen (www.forskning.se, 2004-12-21). Pramling (1988) har gjort efterforskningar om barns 

lärande och hon har kommit fram till att ju mer ansvar ett barn får och ju mer medvetna barn 

är om sitt eget lärande, desto mer lär de sig. Genom dokumentation synliggör pedagogen varje 

barn och det är för barnet vi ska synligöra lärandet (Pramling & Sheridan, 1999). Att 

synliggöra ett lärande för ett barn kan vara allt från vardagslärande t ex att äntligen lyckats att 

knyta skorna till att man som pedagog är med i leken och fångar upp lärandet här istället. 

Pedagogen måste tänka på att det hela tiden är barnens egna projekt som ska styra 

dokumentationen, och att det är barnet som är med när man ska välja ut vad som ska 

dokumenteras (Lärarens tidning, 2004, nr8). Enligt läroplanen står det att pedagogerna ska se 

det kompetenta hos varje barn, de ska inte leta fel och brister utan de ska se det positiva. 

Ingrid Pramling (1988) menar på att lärandet sker alltid i ett sammanhang, i relationer och 

även i kommunikation med andra barn och vuxna. Därför är det så viktigt att förskolan har 

med omvärlden när de dokumenterar ett barns utveckling. 

 

”En bra förskola ger barnen frihet, med möjlighet att själva styra sin vardag inom de gränser 

som de kan bemästra med hänsyn till ålder och utveckling. Den goda förskolan har inte 

fastlagt program utan är flexibel i bruket av planer och ger utrymme för goda upplevelser. En 

bra förskola befinner sig hela tiden i utveckling” (Kinge, 2000, s. 28). 

 

Detta sker i ett nära samarbete och samvaro med barnen, och att pedagogerna hela tiden går 

ner på barnens nivå, för att de ska kunna utnyttja sin fulla kompetens. Pedagogen ska inte 

göra något åt barnet utan istället göra något tillsammans med det. Pedagogen ska ej betrakta 

barnet som något objekt som ska fyllas med kunskap, utan de ska istället ge barnet rätt 

redskap för att själv söka sin kunskap (Kinge, 2000). 

 

3. Empirisk del 

 

 
I den empiriska delen tas problemprecisering, beskrivning av metod och genomförande samt 

resultatet av intervjuer upp. Intervjuer har tolkats var för sig för att sedan knyta samman 
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resultatet i en analys. Kortfattat tas även upp om etiska värderingar, urval vid intervjuerna och 

pilotundersökningen. 

 

3.1 Problemprecisering 

 
Genom litteratur och föreläsningar har vi fått en tydlig uppfattning om att pedagoger ute på 

förskolor bör dokumentera enligt läroplanen. Läroplanen talar sitt tydliga språk angående 

dokumentationens betydelse, då det gäller att utveckla förskolans verksamhet. Hur sedan en 

dokumentation ser ut är olika och pedagogers uppfattningar skiljer sig från varandra. Sedan 

många år tillbaka ligger detta på pedagogens ansvar. Ett ansvar att kunna hjälpa varje barn där 

det befinner sig.  

 
Med utgångspunkt från detta vill vi ta reda på: 

Hur uppfattar pedagoger att det är att arbeta med dokumentation? Och hur får de förskolebarn 

medvetna om sitt eget lärande genom dokumentation? 

 

3.2 Metodbeskrivning 

 
För vår undersökning har vi valt att intervjua fyra pedagoger på fyra förskolor oberoende av 

varandra, ur etisk synpunkt har vi valt behålla källan anonym. Vid tre av intervjuerna var vi 

på deras arbetsplats och utförde intervjuerna. Den fjärde intervjun blev en telefonintervju då 

pedagogen fick förhinder. Vi utgår från en kvalitativ undersökning på så sätt räknar vi med att 

vi ska komma djupare, jämfört med en kvantitativ då man går mest på ytan exempelvis när 

man använder sig av enkäter. När man använder sig av en kvalitativ undersökning så är både 

intervjupersonen och den som intervjuar med och skapar ett samtal där man bygger upp 

samtalet tillsammans och skapar ett förtroende för varandra. Det är viktigt att 

intervjupersonen kan känna sig säker, så här är det extra noga att man ägnar full 

uppmärksamhet åt intervjupersonen. För att vi skulle uppnå detta valde vi att under hela 

intervjun använda oss av en bandspelare, dels för att kunna ägna full uppmärksamhet åt 

intervjupersonen men även för att vi ansåg det omöjligt att hinna skriva ner allt. Vid 

telefonintervjun valde vi dock att inte banda, utan där skrev vi ner allt så noggrant som 

möjligt (Trost, 1997). Vi har använt oss av en standardiserad intervju med öppna frågor och 

svar. Här räknar vi med att vi ska kunna gå på djupet på frågorna genom att använda oss av de 

 17



pedagogiska frågorna när, var, hur och varför. Med denna typ av intervju hoppas vi få 

noggranna beskrivningar på hur de ser kring dokumentation (Lökken & Söbstad, 1995). Efter 

varje intervjutillfälle har vi gått igenom hela intervjun och analyserat den, så vi inte ska missa 

något. Det kan även vara så att vi uppfattar olika saker och därför är det viktigt att diskutera 

detta direkt i anslutning till intervjun (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Om vi skulle stöta på någon förskollärare som inte dokumenterar så har vi valt att ta med en 

extra fråga nummer fem ( Bilag 1) för att väcka till intresse och eftertanke. Denna fråga känns 

lite överflödig att ställa till dem som dokumenterar. När vi sedan tolkar bandupptagningarna 

och våra anteckningar från intervjuerna så har vi gjort ett medvetet val att bara ta med det 

viktigaste och det mest relevanta från intervjun. 

 

3.2.1 Metodkritik 

Här vill vi ta upp de saker som vi känner att vi lyckades bra med men även de saker som vi 

hade kunnat göra bättre till en annan gång. Vi känner oss nöjda med våra resultat, vi fick svar 

på det vi hade för avsikt att få svar på. Detta kan bero mycket på att vi skickade ut våra frågor 

i god tid innan så de hann förbereda sig. På vissa förskolor fick vi mer uttömmande svar, detta 

kan bero på att de är mer insatta i ämnet dokumentation och de vet vad de pratar om. Vi kan 

känna nu i efterhand att på de två förskolorna de inte jobbar lika aktivt med dokumentation, 

fick vi inte så uttömmande svar. Om vi hade gjort om intervjun hade vi valt att ställa fler 

underfrågor till dessa personer för att kunna sätta intervjun i ett större perspektiv.  

 

”Dokumentation är något vi pedagoger gör för att hjälpa barnen i deras utveckling fast jag vill 

hellre kalla det observation. Dokumentation är ett annat ord för observation.” Detta säger en 

av de förskolor som gärna hade sett att dokumentationen hade plockats bort i läroplanen. Nu i 

efterhand kan vi känna att här är ett typexempel då underfrågor hade behövts. Underfrågor 

som hade benat ur hur de tolkar ordet dokumentation respektive observation. Vi tror i detta 

fall att förskolan inte ser helheten i deras arbete och för att vi ska få reda på om vi tolkat 

förskolans synsätt rätt hade vi behövt mer uttömmande svar. Svar som vi förhoppningsvis 

hade fått vid rätt sorts underfrågor. Vi stötte på två förskolor som inte dokumenterade så väl, 

här kändes det väldigt bra att ha vår extra fråga till dem så vi kunde utmana dem om hur de 

hade gått tillväga om de skulle dokumenterat.   
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Bandspelaren var för oss en mycket stor hjälp dels för att vi fick med all information, men 

även att vi kunde ägna oss helt åt intervjupersonen i fråga. Vid vår telefonintervju valde vi 

dock att inte spela in samtalet. Här kunde vi känna att vi fick upprepa frågorna samt att vi fick 

skriva betydligt mer under intervjun för att vi skulle få med den information vi sökte. 

 

3.2.2 Etiska övervägande 

I samhället idag kan vi se barngrupper med barn från världens alla hörn, alla har inte samma 

värderingar och principer. Det vilar ett stort ansvar på pedagogerna och hur de behandlar 

barnen på ett icke integritetskränkande sätt. Den snabba utvecklingen inom teknik samtidigt 

som priserna har sjunkit har gjort det möjligt för många barngrupper att köpa in videokamera, 

kamera samt bandspelare. Har pedagoger då rätt att fotografera och videofilma barnen ute på 

förskolorna. Det är hela tiden den person som observerar som tolkar det på sitt sätt, en annan 

kan tolka det på ett helt annat sätt. Pedagogerna måste hela tiden kunna göra bedömningar 

själva så att ingen kommer till skada. När de berättar för föräldrarna att de observerar så kan 

det låta som att de letar efter brister eller fel hos barnet. Det gäller hela tiden att vara ärlig och 

berätta hur de gått tillväga, att det handlar om exempel barnens lek. Wehner-Godée (2000) 

menar att med den nya tekniken kan pedagogerna gå långt och på djupet och de kan härmed få 

större kunskap om olika lärandeprocesser. Men de måste dock visa stor respekt för sina 

medmänniskors olika behov.  Under examensarbetets gång har vi hela tiden haft i beaktning 

att vi ska hålla all information konfidentiell. Vi har pratat öppet med alla pedagoger om att 

vårt material ska endast användas till examensarbetet sedan kommer det att preskriberas. Det 

är ingen som har ifrågasatt vårt tillvägagångssätt men däremot vill de gärna ta del av vårt 

färdiga material för att se vad vi har kommit fram till i vår studie.   

 

3.2.3 Urval 

Vi har fyra intervjupersoner som skiljer sig en del från varandra. Så för att man ska kunna få 

ett grepp om intervjun som läsare har vi valt att presentera varje förskola i korta drag. 

 

Förskola A: Är ett föräldrakooperativ som ägs utav föräldrarna. Det är även föräldrarna som 

sitter i styrelsen. Pedagogerna menar på att det är väldigt lätt att förändra saker på denna 

förskola, mycket pga att beslutsvägarna är korta. På denna avdelning finns tjugo barn i 

åldrarna 3-5 år. Här arbetar fyra pedagoger, tre förskollärare på heltid och en barnskötare på 

halvtid. Här behöver aldrig läggas någon energi på att plocka in vikarier, för vid sjukdom 
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omstrukturerar de personalen. De har ett väldigt rikt material att jobba med tillsammans med 

barnen. De känner att de inte ska behöva spara in på sådant som kan utveckla barnen.  

 

Förskola B: Detta är en kommunal förskola. Här finns femton inskrivna barn i åldrarn 1-3 år 

med tre heltidsanställda förskollärare. De anser att det är väldigt skönt att ha tre pedagoger 

som arbetar tillsammans hela tiden. De bedriver stor del av verksamheten utomhus 

tillsammans med barnen. Inom den kommunala förskolan får man prioritera var man ska 

fördela pengarna, de samlar in mycket material med hjälp från föräldrarna. 

 

Förskola C: Detta är en kommunal förskola, de har fjorton inskrivna barn i åldrarna 1-3 år. 

Här arbetar tre förskollärare på heltid och en barnskötare tjugofem procent. Här är alla 

pedagoger väldigt engagerade och de menar på att pengar aldrig får vara något som ska stå i 

vägen för dem eller för barnen. De har kontakter knutna till företag som de får saker av, och 

även stor hjälp av föräldrarna.  

 

Förskola D: Här finns nitton inskrivna barn i åldrarna 3-5 år. Även denna förskola är 

kommunal. Här arbetar fem pedagoger, tre är förskollärare och två är barnskötare. Två arbetar 

heltid och två arbetar tjugofem procent, och en arbetar halvtid. De tycker att det är jobbigt 

med så mycket personal, det viktigaste här är en fungerande kommunikation. Dagarna här är 

väldigt uppstyckade på grund av att personal kommer och går. Pedagogerna får för tillfället 

inte köpa in någonting för att det inte finns några pengar. 

 

3.2.4 Pilotundersökning 

Vi valde att göra en pilotundersökning innan vi tog kontakt med de fyra utvalda förskolorna. 

Detta gjorde vi dels för att testa intervjun så vi såg att den fungerar i praktiken, men även så 

att vi som intervjuar skulle bli säkrare (Patel & Davidsson, 1994). Vi valde att testa på två 

förskollärare som var väldigt positiva till det. Det hela flöt på bra och vi kände att vi fick 

uttömmande svar. Vi kände dock att vi kunde plocka bort fråga sex i vårt utkast, för denna 

fråga kändes som en upprepning. (se Bilaga 1). 
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3.3 Genomförande 
 

Våra intervjuer har ägt rum hösten 2004 på olika förskolor runt om i Skåne. När vi hade 

bestämt vår problemprecisering och gjort vår pilotstudie tog vi kontakt med de fyra förskolor 

som vi ville intervjua i vår hemkommun. Vi avtalade tid för intervju med fyra förskolelärare. 

Anledningen till att vi valde just dessa förskolor var att vi hade en kontakt med dessa 

förskolor sedan tidigare och räknade med att vi skulle få svar på våra frågor. Vi informerade 

dem per telefon om avsikten med vårt besök. Vi bestämde även med dem att vi skulle skickar 

frågorna till dem en vecka innan vårt besök. Detta för att intervjupersonen skulle känna sig 

bekväm och vi skulle få så givande svar som möjligt. Patel och Davidsson (1994) förespråkar 

att information ges i flera steg innan intervjun kommer till stånd.  

 

Vi träffade tre förskollärarna var för sig på deras respektive arbetsplats och genomförde vår 

intervju. Vi satt i ett avskiljt rum. Fördelen med att utföra intervjuerna i avskilda rum är att 

man får prata ostört, utan att det är en massa andra ljud som avleder pedagogens 

uppmärksamhet (Trost, 1997). Någon tidsbegränsning för intervjuerna hade vi inte satt upp 

beroende på att det var svårt att veta innan hur mycket intervjupersonerna hade att berätta. 

Vid dessa intervjuer inledde vi med att först prata lite fritt om frågorna som de hade hunnit 

titta på under veckan som hade gått. Vi upprepade sedan de olika frågorna så som det föll sig 

naturligt under samtalets gång, detta för att vi skulle få svar på alla frågorna. Alla dessa 

intervjuer spelade vi in på bandspelare, så att vi sedan efter intervjutillfället kunde tolka och 

sammanställa intervjuerna.  

 

Vår fjärde intervju blev en telefonintervju, då denne förskola drabbades av personalbrist pga. 

sjukdomar. Förskoleläraren bad då om att vi skulle göra en telefonintervju, då hon tog 

intervjun på sin planering. Tid för intervjun sattes upp. Vid intervjun läste vi först upp 

frågorna för att stämma av med intervjupersonen att hon hade samma frågor framför sig som 

vi. Fast att vi båda hade frågorna framför oss så tog vi en fråga i taget och intervjupersonen 

fick svara på dem i tur och ordning som det föll sig lämpligt. Trost (1997) säger att 

telefonintervjuer inte lämpar sig för ingående eller djupgående frågor och svar. Vi valde ändå 

att hålla oss till våra frågor för att få en helhet i vårt arbete även om det var frågor där 

djupgående svar krävdes. Här valde vi bort bandspelaren och skrev istället ner så tydligt vi 

kunde medan vi pratade med pedagogen. 
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3.4 Bearbetning av resultat 
 

När våra intervjuer var klara samlade vi ihop allt material för att sammanställa varje förskolas 

tankar om dokumentation var för sig. Vi arbetade med en intervju i taget och gick då igenom 

alla frågorna var för sig och försökte finna en gemensam röd tråd i svaren. Vi valde här att 

plocka fram det vi ansåg var av mest relevans för vårt kommande resultat. När de fyra 

intervjuerna var genomarbetade, gick vi vidare med att jämföra svaren som vi fått från de 

olika intervjuerna. Detta gjorde vi genom att titta på vissa saker som vi hade bestämt att vi 

skulle arbeta utefter. Det vi tittade på var det sociala samspelet, resurs och kompetens, tid, 

dokumentationens form och pedagogens medvetenhet. Utifrån detta arbetade vi sedan fram en 

analys, som vi redovisar utefter tema (Svenning, 1997). 

 

Vi har fått ett bra material utifrån våra intervjuer och detta tror vi beror till stor del på att de 

förskolor som vi intervjuade var intresserade av att ställa upp på intervjun. Vi skickade även 

ut frågorna i god tid vilket gav intervjupersonen chans att fundera över deras sätt ett arbeta 

med dokumentation. Vi kände att svaren vi fick var ärliga och genomtänkta, detta gav oss ett 

brett material fasta att vi bara gjort studien på fyra förskolor.  

 

4. Resultat 
 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera en sammanfattning av resultaten för varje 

förskola som vi intervjuade. För att vi skulle få en trovärdighet i vår undersökning så valde vi 

att intervjua förskolor som var oberoende av varandra.  

 

4.1 Förskola A 
A:s förskola är en medveten förskola och vet vad dokumentation innebär. De analyserar och 

reflekterar över gjorda dokumentationer för att sedan utveckla det fortsatta arbetet med 

barnen. De lägger stor vikt på hur den bearbetade dokumentationen redovisas så att barnen 

och föräldrarna ser ett lärande och en utveckling hos barnen. De vet att i förskolan lägger man 

grunden som sedan byggs vidare och utvecklas i skolan. Löpande bilder som talar sitt tydliga 

språk med små stödord används för att tydliggöra för barnen och föräldrarna. Genom att 

pedagogerna vet varför de dokumenterar och att de känner sig trygga i sina roller som 
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pedagoger har lett till att dokumentationen har blivit en utmaning för dem. De arbetar med 

pedagogiken Reggio Emilia som grund och besitter därav på kunskap och material som 

gynnar deras arbete då det gäller dokumentation. De arbetar även mycket med strävan att 

fånga föräldrarnas intresse, detta för att få med föräldrarna i barnens lärande. Föräldrarna ses 

som en del i arbetet det vill säga pedagogerna ser dem alla som ett team. För att få dem 

delaktiga, menar A, att pedagogerna måste dokumentera väl för att de ska kunna se 

läroprocessen i dokumentationen. A känner att de kommit långt inom dokumentation men ser 

ändå att de kan bli bättre med dokumentation då det gäller den fria leken som är minst lika 

viktig som temaarbete. 

 

4.2 Förskola B 
 På B:s förskola förekommer väldigt lite dokumentation. De har ej diskuterat och pratat 

varken om lärande eller dokumentation. De ser dokumentationen som ett hinder där barnen 

blir drabbade istället för hjälpta på grund av pedagogernas osämja om vem som ska 

dokumenterar eller inte. De tror inte på dokumentationer men ser gärna att förskolan använder 

sig utav observationer som för dem är ett annat ord för dokumentation. De säger sig få en bild 

utav vad barnet behöver genom observationer och plockar därför bort bilder och texter som de 

anser görs enbart för pedagogen. Att observera barnen i deras fria lek ser de som ett sätt att 

utveckla barnen, ett sätt för pedagogen att se en utveckling som de sedan ska bygga sin 

verksamhet på. De använder sig av observationer då det gäller att observera barnen för 

pedagogernas skull. De anser att det ska göras genom skrift som sedan pedagogerna har som 

grund i det praktiska arbetet med barnen. Läroplanen använder de ej aktivt och läser i, de 

säger att den ska vara ett stöd till förskolans verksamhet. Men i dagsläget hinner de inte med 

att jobba med den aktivt. De tycker inte att man ska dokumentera vad barn kan eller inte kan 

utan det är det sociala som har betydelse. De lägger dokumentationen till skolan och ser gärna 

att förskolan står för lekandet. Här på B:s förskola skulle man hellre se att dokumentationen 

plockades bort. 

 

4.3 Förskola C 
Tanken vad och varför de gör som de gör är bearbetad på C:s förskola. Här dokumenterar 

pedagogerna för att kunna utveckla sitt eget arbete så att de kan göra barnen medvetna om sitt 

lärande. Dokumentationen är till för barnen. De anser att dokumentationer ska ligga som 

underlag för varje barn i sin fortsatta utveckling. Ett underlag där pedagogerna har gått ner på 
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barnens nivå för att se dem där de står i sin utveckling. Genom sina dokumentationer vill de 

uppnå en läroprocess hos barnet. De ser inte bara dokumentationen som ett redskap för 

pedagogerna att nå barnen och föräldrarna, utan de vill även att barnen ska nå varandra genom 

den färdiga dokumentationen och därav utvecklas tillsammans. De försöker dokumentera 

barnens lärande hela tiden, då även den fria leken som de strävar efter att dokumentera bättre. 

De ser gärna att även det sociala dokumenteras och deras insikt är att de ser det bäst vid de 

fria lekarna. Deras observationer som oftast består av digitalkamera eller penna och papper är 

anpassad efter den barngrupp de har. De tycker att de har sett resultat då barnen har börjat 

upptäcka sitt eget lärande genom att de minns och förstår det de har gjort bättre. Här är 

dokumentation en självklarhet och de ser gärna att alla förskolor skulle arbeta med 

dokumentation. 

 

4.4 Förskola D 
D anser att det är i skolan man lägger grunden till lärandet och inte i förskolan. D:s förskola 

menar att i förskolan ska vi leka fram lärandet och det är först i skolan som barn blir 

medvetna om sitt lärande. De dokumenterar för att utveckla sina egna roller som bättre 

pedagoger, de ser dokumentationen som ett arbetsmaterial som ligger till grund för att 

utveckla verksamheten. Genom att dokumentera och stärka arbetslaget anser de sig bli bättre 

på att lyssna och förstå barnen. Förskolan har idag en splittrad barngrupp, ny personal och 

vikarier, vilket är en av anledningarna till att de ser dokumentationen för barns lärande som en 

mindre viktig del idag. De har visionen att vilja dokumentera mera och på djupet men deras 

känsla för att först ha ett fungerande arbetslag ligger starkare till hands. De tycker varken att 

de har tid eller resurser att dokumentera så att barnen kan se sitt eget lärande utan vill först 

och främsta ha en fungerande barngrupp. De dokumenterar för pedagogen så att de sedan 

tillsammans kan analysera och reflektera över det de kan förbättra eller förändra. De kan ändå 

se resultat där barnen har kommit mer in i gruppen sedan de börjat dokumentera för att 

analysera, vad de inte vet är om det beror på dokumentationen eller om barnen bara fogat sig i 

förskolan värld. 
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4.5 Tolkning/Analys  

 
Vi har valt att lägga upp vår tolkning/analys som olika teman, med teman menar vi att vi delar 

in avsnittet i olika rubriker. De huvudrubriker vi har kommit fram till blir då våra rubriker 

(Svenning, 1997). 

 

De personer som vi har intervjuat är alla medvetna om dokumentationens roll i förskolan. 

Däremot har de olika uppfattningar om dokumentationens betydelse. Alla fyra förskolorna 

använder sig utav dokumentation då det gäller att utveckla pedagogens roll i förskolan.  

Någon förskola använder dokumentationen enbart som ett arbetsmaterial för pedagogens 

utveckling då det gäller kunskap och kompetens medan några använder dokumentationen som 

ett underlag till verksamheten. Barnens medvetenhet om sin egen läroprocess är inget som 

avspeglar sig på alla de fyra förskolor som är med i vår studie. 

 

4.5.1 Sociala samspelet 

Den fria leken och det sociala samspelet arbetar alla de fyra intervjuförskolorna med och ser 

som en viktig del i barnets lärande. Dokumentationen kommer dock i skymundan och detta är 

något som de känner att de måste arbeta med. Detta kan dras paralleller till vad Pramling 

(1999)  skriver att genom dokumentation synliggör pedagogen varje barn och det är för barnet 

vi ska synliggöra lärandet och här är den fria leken viktig att vi tar till vara på. Det kan vara 

lätt att dokumentera när man håller på med ett tema, då anser många pedagoger att de utför 

något med barnen och detta kan visas upp för föräldrarna. Den fria leken kan vara svårare att 

sätta fingret på, vad det är som händer och vad vill man visa för föräldrarna. Här gäller det att 

stå upp för sin läroplan och berätta vad som sker i den fria leken. Två förskolor har 

dokumentationen som en naturlig del i deras verksamhet, de dokumenterar för att kunna göra 

barnen medvetna om sitt eget lärande då mest under temaarbete. Pedagogerna bearbetar 

dokumentationen för att sedan visa barnen och föräldrarna utvecklingen i arbetet. 

Föräldrarnas medvetenhet och intresse för sina barn uppmuntras här genom att pedagogerna 

försöker fånga föräldrarnas intresse genom dokumentation. I dokumentationen kan de 

reflektera och tänka över vad deras barn gör. De strävar även efter att barnen ska lära av 

varandra genom dokumentationen.  På de två andra förskolorna sätts den fria leken i fokus 

och de ser gärna att lärandet hör till skolan. 
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4.5.2 Resurs och kompetens 

Pedagogerna på de förskolor där de dokumenterar, har en mycket betydande roll för barnen. 

Här kan pedagogen lyfta fram och utveckla varje barns speciella resurser och kompetenser 

(Tidningen förskolan, 2000). Pedagogerna ser barnen som rika individer och om pedagoger 

ger barnen rätt redskap så hittar de lusten och nyfikenheten att söka kunskap på egen hand 

(Kinge, 2000). På dessa förskolor stärker de barnen genom att synliggöra deras lärande, 

därmed får barnen ett ökat självförtroende. Två förskolor arbetar just utefter barnens kunskap 

och nyfikenhet, det viktiga för dem är att utveckla barnen och att barnen själva lär sig se sitt 

lärande. För att uppnå deras mål analyserar och reflekterar de över sina dokumentationer. 

Detta är ett krav om det ska kunna bli en läroprocess samt att det förs en diskussion kring 

ämnet, annars kan det inte kallas för en pedagogisk dokumentation (Barsotti, 1998). 

Dokumentation är ett rikt material för pedagogerna att diskutera om och lära av, inte bara 

något att sätta upp på väggarna. Den kan lära oss att bli bättre pedagoger. Pedagoger som blir 

bättre på att lyssna på barnen blir även bättre på att förstå barnen och att möta dem på deras 

nivå. (Tidningen förskolan, 2000).  

 

De andra förskolorna dokumenterar, men viljan att verkligen vilja använda sig utav sin 

dokumentation känns svag. Den ena förskolan vill inte kalla det för dokumentation utan 

föredrar att kalla det observation. Observation vill de använda för att kunna utveckla barnet, 

men inte på det sättet att de medvetet gör barnen medvetna om sitt lärande utan de vill 

använda observationen som grund i det praktiska arbetet. Medvetenheten om vad och varför 

man bör dokumentera är inte bearbetad på alla de fyra intervjuförskolorna. De har inte inom 

”huset” diskuterat vad dokumentation och lärande är för dem och då kan dokumentationen ses 

som ett hinder istället för ett hjälpmedel i verksamhetens utveckling.  

 

4.5.3 Tid 

Alla förskolor i denna undersökning är medvetna om dokumentationens betydelse, de vill 

säga för att en dokumentation ska fylla sin funktion måste tid, ork och samarbete för analys 

och reflektion finnas. Taguchi (2000) menar på att när man väl kommer in i hur det fungerar 

att dokumentera så tar det ingen tid. Det är i början man får lägga tyngdpunkten sedan faller 

pusselbitarna på plats av sig själv, det gäller att hela tiden kunna se möjligheter att utvecklas 

både för sig själv och för barnen. 
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4.5.4 Dokumentationens form 

Dokumentation kan göras på många sätt och den behöver inte vara så stor för att bli en bra 

dokumentation. Det är inte alltid pedagogerna ser att deras dokumentation når fram till barnet. 

Det vill säga de förskolor som dokumenterar för att stärka pedagogen når indirekt sina barn 

genom att pedagogen blir starkare och ser det enskilda barnet där denne befinner sig i sin 

utveckling. När pedagogen nått hit sker en läroprocess hos barnet denna sätts igång genom att 

pedagogen är mera lyhörd. Det är med denna utgångspunkt som sedan pedagogen behöver bli 

medveten om sin egen kunskap för att nå ett steg längre, steget till att kunna hjälpa barnet att 

bli medveten om sitt eget lärande. På en förskola fick vi till svar att de dokumenterar för 

pedagogernas skull så att de kan utvecklas i sin pedagogroll. De ger intrycket att det är jobbigt 

med dokumentation men de använder sig utav den och känslan vi får är att de vill 

dokumentera mera. De har en orolig barngrupp och är inte trygga med varandra i arbetslaget. 

Detta känner de måste fungera för att de ska kunna dokumentera barnens lärande.  

 

”Mycket handlar om att sätta ord på vad barnen gör, det är viktigt att vi sätter ord på deras 

skapande.” 

 

Med detta citat från en av de intervjuade förskolorna kan vi dra paralleller till vårt syfte och 

vår problemprecisering där vi vill belysa om barn kan bli medvetna om sitt lärande med hjälp 

av pedagogerna. Alla förskolor kan dokumentera så att barnen blir medvetna om sitt lärande, 

det svåra är hur pedagogerna ska gå tillväga. Barasotti (1998) menar att det handlar om att 

synliggöra arbetet och skapandet för barnen. Genom att arbeta mycket med skapande får 

förskolan även ett rikt underlag för verksamheten. Dokumentation handlar om att synliggöra 

praktiken (Barsotti, 1998). Vid observation de första gångerna gäller det att inte ta sig vatten 

över huvudet utan det är klokt att börja med korta avgränsande tillfällen. Det handlar om att 

synliggöra det pågående arbetet och därigenom kommer pedagogen och barnets kreativitet 

fram och nya vägar och möjligheter öppnas (Wehner-Godée, 2000). 

 

4.5.5 Pedagogens medvetenhet 

”Bara vi pedagoger är medvetna om vad vi gör och varför vi gör som vi gör, det är nog först 

då vt kan gå ett steg längre och göra barn medvetna om sitt lärande.”  

 

Även detta citat från en förskola stärker vårt resultat. Om pedagogerna är medvetna om vad 

och varför de gör som de gör kan de göra barnen medvetna om sin läroprocess. Med detta i 
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åtanke handlar det mycket om engagemang från pedagogernas sida. Vi pedagoger kan 

synliggöra för barnen så att de blir medvetna om sitt eget lärande. Pedagogen kan utgå från 

det barnet är intresserat av, att ta barnets perspektiv och fånga upp dennes tankar för att sedan 

tillsammans gå vidare. Det grundläggande är att pedagogen och barnet har uppmärksamheten 

och intresset riktat mot ett gemensamt fokus och inte mot varandra (Brodin & Hylander, 

1997).  

 

Alla intervjuförskolorna arbetar med dokumentation, fast med olika seende på 

dokumentationen. Detta har gjort att vid alla intervjuer har vi fått svar som känns ärliga. 

Eftersom de olika förskolorna har så vida perspektiv har vi fått ett material som har känts 

relativt brett. 

 

4.6 Slutsats  

 
Vår problemprecisering var: Hur uppfattar pedagoger att det är att arbeta med dokumentation? 

Och hur får de förskolebarn medvetna om sitt eget lärande genom dokumentation? Dessa  

fråga anser vi har fått svar på genom intervjuer samt litteratur.  

 

Vår slutsats av våra intervjuer är att tid, arbetslaget och engagemang är av stor betydelse om 

pedagogerna dokumenterar på ett sådant sätt att barnen kan bli medvetna om sitt eget lärande. 

Det handlar inte alltid om vad och hur vi dokumenterar utan viljan och resurserna hos 

pedagogerna måste finnas för att en dokumentation ska fylla sitt syfte. Vad detta syfte är 

måste arbetslaget vara överens om innan de kan dokumentera på ett sätt där barnen ser sin 

egen läroprocess. Finns ett engagemang och en vilja att se en läroprocess hos barnen så finns 

alltid tiden. Det är viktigt att arbetslaget  känner sig trygga i sina pedagogroller, sedan att de 

ser på förskolans roll med olika ögon beror på deras olika kunskaper och framför allt deras 

engagemang. 

 

5. Diskussion 
 

 

Efter att ha läst valda litteraturdelar och gjort intervjuer så är vi övertygade om att vi bör 

dokumentera för att barnen ska kunna se sitt eget lärande. Dokumentationen kan gå till på 
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olika sätt för att synliggöra barns lärande. Pedagogerna kan använda sig av olika redskap 

såsom kamera, digitalkamera, penna och papper, bandspelare och videokamera. De vi 

intervjuade använde sig mestadels av papper och penna och kamera, kanske för att de kände 

sig mest bekväma med de redskapen. Vi måste hela tiden pröva oss fram tills vi finner en 

metod som passar för den barngruppen vi har. Det skiljer även om det är två pedagoger som 

gör samma observation med samma redskap. Det är hela tiden vilken tanke som ligger bakom 

om varför jag dokumenterar. I läroplanen står det klart och tydligt att om vi ska få ner ett 

dokumenterat material till pedagogisk nivå så måste vi samtala och diskutera kring det. Vi kan 

känna att det är många pedagoger som stannar upp till exempel när de har tagit kort så känner 

de att de har dokumenterat. Men för oss är det bara en iakttagelse eller en observation. Det 

gäller hela tiden att kunna sätta ord på det vi gör och gå ett steg längre för att vi ska kunna se 

ett lärande. Genom att vi använder oss av dokumentation kan barnen se sitt eget lärande och 

kan därav följa sin egen utvecklingsgång. Vi pedagoger måste verkligen ta barnen på allvar, 

genom att vi dokumenterar det barnen gör får vi dem att känna sig viktiga och att det de gör är 

värdefullt. På så sätt får vi starka individer med ökat självförtroende. 

 

De pedagoger som jobbar aktivt med dokumentation anser vi vet vad de pratar om, de känns 

väldigt säkra och bekväma kring att arbeta med dokumentation. De menar att det inte tar tid 

när man väl är inne i jobbet, då blir det en naturlig del av vardagen. Det är i början man får 

lägga tyngdpunkten, att alla i arbetslaget vill mot samma mål. Det pedagogerna säger stämmer 

väldigt bra överens med vad Wehner-Godeé (2000) menar på att det handlar om ett 

förhållningssätt, där man skapar relationer som bygger på delaktighet det vill säga föräldrar, 

barn och pedagoger. Varje barn betraktas då som unikt, där de vuxna möter barnen som 

aktiva, kompetenta och intelligenta individer. 

 

”En bra förskola ger barnen frihet, med möjlighet att själva styra sin vardag inom de gränser 

som de kan bemästra med hänsyn till ålder och utveckling. Den goda förskolan har inte 

fastlagt program utan är flexibel i bruket av planer och ger utrymme för goda upplevelser. En 

bra förskola befinner sig hela tiden i utveckling.” (Kinge, 2000.s 28 ). 

 

Utifrån detta citat vill vi återigen påpeka hur viktigt det är att vi hela tiden utgår ifrån det 

enskilda barnet. Detta kan bara ske i ett nära samarbete tillsammans med barnen. På en 

förskola vi intervjuade kunde vi känna att de inte alls jobbar efter dessa normer. Det kan bero 

på att de hade väldigt hög personalomsättning och de ansåg att de hade en stökig barngrupp. 
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Visst spelar det roll om man inte har en och samma personalstyrka men vi anser ändå att 

förskolan måste ha en grundstomme att stå på, att alla vet vilka värderingar och mål de ska 

arbeta mot.  

 

När vi började skriva på vårt arbete hade vi tanken att pedagoger dokumenterar för 

verksamhetens och föräldrarnas skull, det vill säga dokumentation som skall ligga till grund 

för utvecklingssamtal. Denna dokumentation används inte heller kontinuerligt under barnets 

tid på förskolan utan enbart den aktuella plockas fram då samtal närmar sig. Vi hade fått 

känslan att material som samlas in är mer ett måste än ett medvetet tänkande. Vi saknade en 

koppling mellan denna form av dokumentation gentemot barnets eget lärande. Tankegången 

vi hade då var enbart baserad på vårt synsätt utifrån de förskolor som vi hade erfarenhet av 

sedan tidigare. Vi generaliserade. Idag har vi mer kunskap gällande dokumentationens roll 

likväl som vi har intervjusvar som talar om att förskolor använder dokumentation då utefter 

sina förutsättningar. För det första kan vi idag konstatera att vi tidigare inte lagt ner så mycket 

tid att studera de förskolor som vi ansåg inte använde sin dokumentation för att få en 

läroprocess hos barnen. För det andra hade vi inte den kunskapen vi har idag, en kunskap som 

säger oss att de förskolor vi dömde ut innan vi börja vårt arbete använder dokumentation fast 

utifrån deras förutsättningar. Dokumentationen de gjort men som de använder som grund till 

utvecklingssamtal, tror vi, även ger pedagogerna en omedveten kunskap om det enskilda 

barnet. En kunskap som pedagogen sedan använder i sitt arbete med barnen. En kunskap som 

omedvetet startar en läroprocess hos barnet. Underlaget finns men stannar vid genomförandet 

istället för att höjas ett steg till analys eller reflektion. Det är detta sista som vi vill förskolor 

ska bli uppmärksamma på.  

 

Om vi pedagoger ber barn utvärdera det de gjort, då lär de sig om sitt eget sätt att lära. Vad 

som krävs är kunskap om dokumentation och hur förskolan kan dokumentera på bästa sätt 

utifrån deras arbetslag och barngrupp. När vi ber barn utvärdera deras arbete handlar det inte 

om långa utläggningar med en massa litteratur bakom utan det handlar om deras uppfattning 

av det som de har gjort. Barn är oftast mer spontana och talar utifrån deras hjärta. Att sedan 

hjälpa barnet tolka deras tankar med hjälp av dokumentationen som underlag anser vi alla 

pedagoger med viljan att utveckla barnets lärande kan klara. Det handlar inte om tid eller 

material utan om engagemang, finns engagemanget så finns möjligheten. Däremot krävs att 

arbetslaget är enade och ger varandra möjligheter att fullborda de dokumentationer som görs. 

Ett sätt att inte göra dokumentationen så märkbar för verksamheten som vissa förskolor anser 
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att den gör är att låta barnen få vara med och dokumentera, exempelvis genom att använda 

målningar som målats under tema. Dessa målningar kan sättas upp på exempel toaletten. 

Barnen ser då dessa varje dag och uppmärksammar dem och pratar med varandra om dem. 

Pedagogens roll blir då att var lyhörd inför barnen samtal och delta i diskussionerna. 

 

Aktuell forskning då det gäller dokumentation i förskolan tyckte vi var svårt att finna artiklar 

om. De artiklar vi fann var väldigt riktade mot en speciell metodik, i dessa fall portfolio. Vi 

kunde se att paralleller drogs åt dokumentationens håll. Vi hade önskat att vi hade hittat ny 

forskning gällande dokumentation i förskolan, detta för att kanske fått se hur läroplanen har 

slagit i kraft ute på förskolorna. Eftersom förskolan läroplan kom 1998 så är den kanske inte 

så bearbetad och genomslagskraften av forskning inom detta område har inte varit så stort.  

 

Vi anser att det har varit väldig givande att skriva denna forskningsrapport. Dels har vi fått 

mer kunskap om vårt ämne som vi är väldigt intresserade av och dels känner vi att intresset 

har blivit större under arbetets gång. Vi har även fått lära oss att granska böcker samt 

tidskrifter på ett mer kritiskt sätt. Vi tycker att det hade varit intressant att göra denna 

undersökning i ett större perspektiv. Med det menar vi att vi hade velat intervjua flera 

personer och sett hur utslaget skulle ha blivit då. Vår undersökning är endast ett stickprov på 

hur fyra förskolor har valt att arbeta med hur de gör barn medvetna om sitt lärande via 

dokumentation. För vårt kommande läraryrke känner vi nu stort intresse och engagemang att 

få komma ut i verkligheten och äntligen få prova våra kunskaper. 

 

6. Sammanfattning 

 

 
Vi har valt att skriva ett arbete om dokumentation som främjar barnets lärande därför att vi 

under vår utbildning blivit nyfikna på dokumentationens roll i förskolan. Vi började sedan leta 

litteratur och upptäckte hur mycket det fanns dokumenterat inom detta område. Detta 

inspirerade oss ännu mer till att skriva denna rapport. Vårt syfte med arbetet är att belysa hur 

pedagoger uppfattar sitt arbete kring dokumentation. Vi vill därför undersöka hur det fungerar 

ute i verksamheten idag och om tillgängligheten till material och kunskap finns. 
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I vårt arbete redovisar vi till en början vad som finns dokumenterat i litteraturen om 

dokumentationens framväxt i Sverige. Detta för att få en inblick i bakgrunden till hur 

dokumentationen kom in i förskolans värld. I avsnittet efter tar vi upp vad dokumentation är 

och hur vi som pedagoger kan med hjälp av dokumentation synliggöra en läroprocess. Sedan 

redogör vi för olika dokumentationsredskap som kan användas vid olika situationer då barnen 

observeras. Följt av detta behandlar vi varför vi bör dokumentera. Att det inte handlar om att 

bedöma hur barn är utan snarare möjligheter som pedagogen ges genom dokumentation.   

 

I den empiriska delen koncentrerar vi oss på våra intervjuer som grundar sig på frågor 

gällande hur förskolor idag dokumenterar för att göra barnen medvetna om sitt eget lärande. 

Utifrån våra frågeställningar har vi gjort kvalitativa, standardiserade intervjuer med öppna 

frågor och svar. Vi valde att intervjua fyra förskolor oberoende av varandra, detta för att få 

olika perspektiv. Vi hade sedan tidigare kännedom om dessa förskolor och valde dem för vi 

räknade med att få svar på våra frågor. Svaren på våra frågor har vi sedan sammanställt i fyra 

tolkningar, det vill säga en för varje förskola. Dessa följs sedan av en gemensam analys.  

 

Vårt resultat av undersökningen visar att förskolor dokumenterar på olika sätt och med olika 

mål. Dokumentation som uppmärksammar barnen på deras eget lärande är ingen självklarhet 

utan detta görs först då ett stort engagemang från pedagogens sida visas. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor 
 
1. Kan vi som pedagoger få barn medvetna om sitt eget lärande? 

2. Vad är dokumentation för dig?  

3. Dokumenterar ni barns lärande idag? 

    När? För vem? 

    Hur? Varför? 

4. Kan ni se någon skillnad på barnen lärande sedan ni började dokumentera? 

5. Tycker ni att det är värt att dokumentera? 

6. Om vi skulle dokumentera barns lärande hur tycker då ni att vi skulle gå till väga? 

 

 

 

 

 

 


