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Sammanfattning 
 
Examensarbetet handlar om på vilka sätt sju förskollärare dokumenterar barns 
lärprocesser i den dagliga verksamheten, för att främja en fortsatt 
verksamhetsutveckling. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att undersöka 
på vilka sätt förskollärare säger att de dokumenterar i den dagliga verksamheten samt på 
vilka vis de anser att dokumentationsarbetet påverkar utvecklingen av verksamheten.  

Sedan 1930-talet har det i förskolan funnits ett starkt intresse att observera och 
dokumentera barns utveckling och lärande. Denna typ av dokumentation har sin grund i 
utvecklingspsykologin. Detta har medfört att förskollärare utifrån färdiga mallar främst 
observerat och dokumenterat för att undersöka och bedöma barns utveckling, i 
förhållande till vad som ses normalt för deras ålder. Dokumentationsformen skiljer sig 
från pedagogisk dokumentation som härstammar från en stad i norra Italien som heter 
Reggio Emilia. Inom Reggio Emilia betonas ett socialkonstruktionistiskt synsätt på 
kunskap och lärande. Det innebär att kunskap ses som föränderligt och att den föds ur 
samspel, via kommunikation mellan människor och mellan människor och den 
omgivande miljön. Förskollärare ska med olika resurser observera och dokumentera hur 
barns pågående lärprocesser fungerar, utan förutbestämda mallar och metoder.  

Vårt resultat visar att samtliga förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation och 
är överens om att den synliggör barns utveckling och lärande. Det finns en 
samstämmighet om att arbetet ska utgå från barns intresse och att förskollärares roll 
handlar om att utmana barnen i deras lärprocesser. Det dominerande tillvägagångssättet 
är att dokumentera med kamera och därefter reflektera kring det insamlade materialet 
tillsammans barn och andra förskollärare. Det finns en påfallande enighet om att 
pedagogisk dokumentation skapar en förändrad barnsyn. Informanterna uttrycker att de 
utvecklat sin lyhördhet inför barns frågor, funderingar och intressen. De får syn på det 
enskilda barnet och dess samspel tydligare, samt att de får redskap att lyfta fram barns 
styrkor. Framträdande i resultatet är att förskollärarna anser att den pedagogiska 
dokumentationen främjar utvecklingen av verksamheten, genom att de lär sig nya saker 
om barnen, sig själva och verksamheten. Andra argument som kommer fram är att den 
synliggör vilka brister som finns i förskolan, samt påvisar hur förskollärare kan gå 
vidare i arbetet. Läroplanen ses som en central utgångspunkt. En intressant aspekt som 
kommer fram i vårt resultat är att barns intresse och läroplanen lyfts fram som lika 
viktiga utgångslägen i dokumentationsarbetet. Det förefaller att det finns en tendens att 
barns intresse och utforskade får stå tillbaka för att läroplanens mål ska förverkligas i 
förskolan.  

 
 
 
 
Nyckelord: Dokumentation, förskola, förskolans verksamhetsutveckling, pedagogisk 
dokumentation 
 
Keyword: Documentation, pedagogical documentation, preschool, preschool 
development 



 

 

 
 
 
  



 

 

Innehållsförteckning 
 
 

1. Inledning .................................................................................................... 1	  
1.1 Syfte och övergripande frågor ................................................................................ 3	  
1.2 Disposition .............................................................................................................. 4	  

2. Bakgrund ................................................................................................... 5	  
2.1 Reggio Emilias pedagogiska grundidé ................................................................... 5	  
2.2 Barnobservation och dokumentation i förskolan .................................................... 6	  
2.3 Olika tillvägagångssätt ........................................................................................... 6	  
2.4 Pedagogisk dokumentation i förskolan ................................................................... 7	  
2.5 Kritiska aspekter gällande pedagogisk dokumentation ........................................ 10	  
2.6 Barnsyn och förskollärares roll i barns lärprocesser ............................................ 11	  
2.7 Förskolans verksamhetsutveckling ....................................................................... 12	  
2.8 Sammanfattning .................................................................................................... 14	  

3. Metod ...................................................................................................... 15	  
3.1 Metodval ............................................................................................................... 15	  
3.2 Val av undersökningsgrupp .................................................................................. 16	  
3.3 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 16	  
3.4 Bearbetning av data .............................................................................................. 17	  
3.5 Etiska ställningstaganden ..................................................................................... 18	  
3.6 Studiens tillförlitlighet .......................................................................................... 19	  

4. Resultat .................................................................................................... 20	  
4.1 Redovisning av resultat ........................................................................................ 20	  
4.1.1 Tillvägagångssätt och reflektion ........................................................................ 20	  
4.1.2 Dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan ............................. 22	  
4.1.3 Den pedagogiska dokumentationens inverkan på verksamhetsutvecklingen .... 25	  
4.1.4 Pedagogisk dokumentation en förändrad barnsyn ............................................. 26	  
4.1.5 Förskollärarens roll i barns lärprocesser ............................................................ 27	  
4.1.6 Resultatsammanfattning .................................................................................... 28	  

5. Diskussion ............................................................................................... 29	  
5.1 Metoddiskussion ................................................................................................... 29	  
5.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 29	  
5.2.1 Tillvägagångssätt och reflektion ........................................................................ 29	  
5.2.2 Dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan ............................. 31	  
5.2.3 Den pedagogiska dokumentationens inverkan på verksamhetsutvecklingen .... 33	  
5.2.4 Pedagogisk dokumentation en förändrad barnsyn ............................................. 33	  
5.2.5 Förskollärarens roll i barns lärprocesser ............................................................ 34	  
5.3 Didaktiska implikationer ...................................................................................... 35	  
5.4 Förslag till vidare forskning ................................................................................. 35	  
5.5 Slutord .................................................................................................................. 35	  

6. Referenslista ............................................................................................ 36	  
6.1 Bilaga 1 Informationsbrev .................................................................................... 38	  
6.2 Bilaga 2 Intervjufrågor ......................................................................................... 39	  

 



 

 

 
 
 



 

1 
 

1. Inledning  
 
En händelse som etsat sig fast i vårt minne: 
 

Under förskolans vattentema har barn och förskollärare undersökt och utforskat vatten på 
en mängd olika vis. Ute på förskolans gård står en pojke som är två och ett halvt år med 
en liten kanna i handen. Han skyfflar med liv och lust upp vatten från en pöl som han 
sedan häller i en stupränna som är uppsatt på förskolans cykelförråd. Pojken fortsätter 
glatt att göra detta flera dagar i följd, öser och häller, öser och häller, men så en dag ser 
pojken fundersam ut. Han vänder sin blick ned mot vattnet och vrider sedan sitt huvud 
mot stuprörets slut. Han tar några kvicka steg framåt och fångar vattnet som hastigt rinner 
fram ur stupröret. Pojken ler, ser på kannan och återvänder till rännan för att åter hälla 
ned det nyss uppfångade vattnet. Titta, du lyckades fånga vattnet, vad du kan! ropar den 
förskollärare som följt och dokumenterat pojkens lärprocesser. 

 
Följande examensarbete handlar om på vilka sätt förskollärare dokumenterar barns 
lärprocesser i den dagliga verksamheten för att främja utvecklingen av verksamheten. 
Genomgående under vår förskollärarutbildning har vi varit nyfikna på hur arbetet med 
dokumentation i förskolan genomförs. Vårt intresse och engagemang har växt då 
teoretiska studier samt verksamhetsförlagda utbildningsperioder har visat att 
dokumentation är ett värdefullt redskap, både för förskollärare och för barn samt för 
förskolans verksamhet i sin helhet.  
 
Lenz Taguchi (1997) menar att historiskt sett har den svenska förskolan starkt fokuserat 
vid det individuella barnets behov med utgångspunkt i utvecklingspsykologisk 
teoribildning. Vilket fått till följd att observation och dokumentation inom förskolan 
främst handlat om att bedöma barns utvecklingsnivå motoriskt, socialt och emotionellt. 
Detta är i linje med Dahlberg, Moss och Pence (2002) som anser att arbetet i första hand 
handlat om att utvärdera och klassificera barn i enlighet med olika utvecklingsnormer 
som bidragit till att forma våra föreställningar om barn och deras behov.  
 
Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har bidragit till ett ökat krav 
på att förskollärare dokumenterar, följer upp och utvärderar förskolans verksamhet, 
både för att skapa goda förutsättningar för barns lärande samt för verksamhetens 
utveckling. Vidare i läroplanen står det skrivet att: 
 

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de 
olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, 
erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande 
förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och 
meningsfull. 

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om 
arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och 
ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 
väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt 
barnperspektiv  

(Skolverket, 2010:14). 
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Under verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi fått erfara varierande sätt att 
dokumentera i förskolans verksamhet. Vissa förskollärare har använt sig av 
dokumentation för att beskriva hur olika aktiviteter i verksamheten utförs tillsammans 
med barnen. Andra har i större utsträckning följt läroplanens mål och intentioner, agerat 
medforskare i barns lärprocess samt återkopplat till barnen via dokumentationen. 
Därefter har de också bearbetat och analyserat den för att främja sin förståelse för hur 
och på vilket sätt barn utvecklas och lär. Erfarenheter från verksamhetsförlagda 
utbildningsperioder har visat att förskollärares engagemang och förhållningssätt 
beträffande arbetet skiljt sig åt. Vi har varit med om att vissa tagit sig an uppgiften med 
liv och lust, medan andra påpekat att de finner dokumentationsarbetet svårt och 
besvärligt.  
 

Som vuxen behöver vi lära oss att bli nyfikna igen. Vi måste återupptäcka 
nyfikenheten och förundran inför naturen, kulturen och samhället, men framför allt 
inför vad barn tänker och gör. Vi behöver vara fulla av förundran över vad barn 
säger och gör och därmed nyfikna på att fortsätta lyssna på dem och höra vad de 
säger och gör.  

(Dahlberg, Moss & Pence, 2011:208) 

 

Citatet ovan betonar vikten att som vuxen bevara sin nyfikenhet inför omvärldens alla 
fenomen och förundras över barns tankar och handlingar. För oss är detta en 
grundläggande aspekt för att det skall vara möjligt att utmana barn i deras tankegångar 
och intressen samt vara medupptäckare i barnens lärprocesser.  
 
Lenz Taguchi (1997) och Jonstoij och Tolgraven (2001) redogör för att pedagogisk 
dokumentation har sitt ursprung i den norditalienska staden Reggio Emilia och att den 
under närmare 40 år har fungerat som underlag för fortbildning, arbetsutveckling, 
föräldrasamarbete och utvärdering. Dokumentationens viktigaste uppgifter är att 
synliggöra barn som rika och kompetenta samt hur de aktivt konstruerar och 
omkonstruerar kunskap. Den ses också som en förutsättning för barns fortsatta 
utforskande och kunskapsskapande. Jonstoij och Tolgraven understryker att Reggio 
Emilias arbete är världskänt. Enligt dem betonar dess upphovsman Loris Malaguzzi att 
det pedagogiska tänkande har vuxit fram, ur en djup demokratisk syn på människan. 
Malaguzzi menar att deras arbetsform och synsätt inte är en modell eller metod som kan 
kopieras och tillämpas. De ser istället på det pedagogiska arbetet inom förskolan som en 
ständigt föränderlig process, där barns olika uttryckssätt är grunden i verksamheten.  
 
Erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningsperioder, teoretiska studier, det ökade 
kravet på att dokumentera samt kvalitetssäkra förskolans verksamhet har väckt vårt 
kunskapsintresse att undersöka området vidare. Vår sökning av tidigare examensarbeten 
har visat att frågor som hur förskollärare använder sig av sig av pedagogisk 
dokumentation samt dess syfte har undersökts. Av resultatet framgår att förskollärare 
har olika tillvägagångssätt med pedagogisk dokumentation. Förskollärares åsikter går 
isär gällande för vem och varför den pedagogiska dokumentationen används. Vissa 
ansåg att den var till för barnen, medan andra menade att den i första hand var till för 
förskolläraren (Englund & Englund, 2007). Granhagen och Hedlund (2008) skriver i sitt 
examensarbete vad pedagogisk dokumentation innebär för några utvalda förskollärare i 
en Reggio Emilia inspirerad förskola. Deras resultat visar att den fångar barns 
lärandesituationer. Förskollärarna får både förståelse för barnens och sitt eget 
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handlande, tänkande och läranden. De får även syn på hur barn upplever och förstår 
saker i sin omvärld. Det skapar också ett nytt synsätt till barn och deras lärande. Även 
Jansson och Svensson (2010) betonar vikten av att utveckla kunskapen om pedagogisk 
dokumentation. De skriver i sitt examensarbete om skillnaden mellan hur en traditionell 
svensk förskola arbetar med pedagogisk dokumentation jämfört med en Reggio Emilia 
inspirerad förskola. Resultat påvisar att samtliga förskollärare anser att den synliggör 
barns utveckling. Dock visar Jansson och Svensson resultat att förskolornas arbetssätt 
tydligt skiljer sig åt mellan de olika förskolorna. Bitén (2010) tar upp andra argument i 
sitt examensarbete som handlar om barns integritet och inflytande. Författaren belyser 
detta ur ett etiskt perspektiv. I hennes resultat framkommer att barn i förskolan har ett 
påtagligt inflytande, då deras åsikter och funderingar gällande dokumentation bemöts av 
förskollärares respekt. Dock får barn enligt Bitén inget inflytande då de inte känner till 
syftet eller att de kan påverka dokumentationsprocessen. Även Winkas (2011) tar upp 
den etiska aspekten av att dokumentera barn samt hur den används som verktyg inom 
förskolan. Författarens resultat visar att den skildras som ett verktyg för att synliggöra 
barns utveckling och lärprocesser samt att den påverkar barn positivt.  
 
Detta är frågor som har behandlats i andra arbeten inom olika lärosäten i Sverige. Då 
olika aspekter av dokumentation har diskuterats och analyserats, vill vi synliggöra 
frågan på vilka sätt förskollärare dokumenterar barns lärprocesser i den dagliga 
verksamheten för att främja utvecklingen av verksamheten. Vilket har lett till följande 
syfte och forskningsfrågor.  
 
1.1 Syfte och övergripande frågor  
 
Syftet är att beskriva och analysera på vilka sätt förskollärare dokumenterar barns 
lärprocesser i den dagliga verksamheten för att främja en fortsatt 
verksamhetsutveckling. 
 

• På vilka sätt säger förskollärare att de dokumenterar den dagliga verksamheten i 
förskolan? 
 

• Hur anser förskollärare att dokumentationsarbetet påverkar 
verksamhetsutveckling? 
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1.2 Disposition 
 
Detta examensarbete har som avsikt att beskriva och analysera på vilka sätt 
förskollärare dokumenterar barns lärprocesser i den dagliga verksamheten för att främja 
en fortsatt verksamhetsutveckling. I kapitel ett har argumenten för att genomföra 
examensarbetet samt syfte och övergripande frågor redovisats. 
 
Kapitel två:  Här redovisas litteratur och ett begränsat urval av forskning som ansetts 

relevant för examensarbetet. Först ges en historisk överblick av Reggio 
Emilia och dess pedagogiska grundidé. Därefter beskrivs dokumentation i 
förskolan samt hur den skiljer sig från pedagogisk dokumentation. Sedan 
skildras barnsyn i förskolan samt förskollärares roll i barns lärprocesser. 
Kapitlets avslutande del handlar om förskolans verksamhetsutveckling.  

 
Kapitel tre: I detta kapitel redovisas hur undersökningen genomförts och här motiveras 

även valet kvalitativa intervjuer samt anledningen till semistrukturerade 
intervjuer. Undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning av data och 
etiska ställningstaganden och studiens tillförlitlighet redovisas i kapitlet.  

  
Kapitel fyra: Här presenteras undersökningens resultat. Vi beskriver och analyserar i 

detta kapitel förskollärarnas intervjusvar. För att resultatet skall bli synligt 
har förskollärarnas svar grupperats i olika teman. 

 
Kapitel fem: Examensarbetet avslutats med kapitel fem där en kort metoddiskussion 

inleder kapitlet vilket utgörs av en reflektion av vårt val av metod och den 
lärprocess som detta arbete har inneburit. Därefter följer en diskussion 
med utgångspunkt i undersökningens resultat i relation till tidigare 
forskning och våra slutsatser i samband med detta. Kapitlet avslutas med 
examensarbetets didaktiska implikationer och förslag till fortsatt 
forskning.  
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel redovisas ett avgränsat urval av forskning samt litteratur som vi ansett 
vara relevant för examensarbetet. Inledningsvis beskrivs Reggio Emilias historia och 
dess pedagogiska grundidé. Sedan skildras dokumentation i förskolan och pedagogisk 
dokumentation samt hur de skiljer sig åt. Därefter beskrivs barnsyn inom förskolan och 
förskollärares roll i barns lärprocess. Det avslutande kapitlet handlar om förskolans 
verksamhetsutveckling. Litteraturen och forskningen har vi funnit genom att söka i 
HIGGINS, LIBRIS, ERIC (EBSCOhost) samt DiVA – digitala vetenskapliga arkivet.  
 
2.1 Reggio Emilias pedagogiska grundidé  
 
Lenz Taguchi (1997) beskriver att Reggio Emilias pedagogiska filosofi grundar sig på 
att den kunskap vuxna tillägnar sig om barn och via dem är lika betydelsefull som 
kunskapen vuxna kan ge barn. Författaren menar att hur barn aktivt söker kunskap och 
deras olika lärprocesser står i verksamhetens centrum, i ett nära samspel med 
förskollärares och andra vuxnas utveckling och lärande. Lenz Taguchi betonar att 
Reggio Emilia ser på den pedagogiska verksamheten samt förhållningssättet som något 
föränderligt. Hon menar att förskollärare både personligen och gemensamt är del i 
förändringen, både medvetet och omedvetet. Författaren skriver vidare att inom Reggio 
Emilia konstrueras och skapas kontinuerligt människans barnsyn, eftersom den inte kan 
skapas ur tomma intet, utan är beroende av vårt samspel med omvärlden. 
 
I linje med Lenz Taguchi understryker Jonstoij och Tolgraven (2001) att Reggio Emilia 
lyfter fram att kunskap föds ur ett samspel, via en dialog mellan individer och mellan 
individer och dess miljö. De betonar kommunikation som en avgörande faktor för 
lärande. Enligt författarna lyfts barn fram som rika och kompetenta med sina egna 
erfarenheter och sociala sammanhang. Författarna menar att barn visserligen är i behov 
av en vuxen, men främst som en dialogpartner och medkonstruktör av världen. Jonstoij 
och Tolgraven skriver att de bygger vidare på alla de sätt barn skapar kunskap på och de 
vill till varje pris bevara barns nyfikenhet och förväntan. Barn ska bära med sig känslan 
av att de själva är huvudpersoner i sina liv och i sitt lärande. Enligt författarna betonar 
Reggio Emilias upphovsman Malaguzzi vikten av att förskollärare använder sin 
lyhördhet och fantasi tillsammans med barnen. Malaguzzi menar att det är betydelsefullt 
att ha ett öppet förhållningssätt samt att aktivt lyssna till barns frågor och funderingar. 
Barnet lyfts inom Reggio Emilia fram som subjektet, inte metoden. Detta är ett 
medvetet val där bilden av barnet blir många möjliga. Olikhet ses som värdefullt och 
samtidigt som en utmanande utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. Man aktar sig 
noga inom Reggio Emilia för att slå fast sanningar, utan strävar ständigt efter att hålla 
både ovisshet och tvivel vid liv. Malaguzzi menar att arbetet i en Reggio Emilia 
förskola ska ses som en process, där barn och förskollärare lär genom varandra.  
 
Även Dahlberg m.fl. (2002) beskriver Reggio Emilias pedagogiska arbete som en 
ständigt föränderlig process. Författarna menar att deras strävan är att bevara en 
framtidssyn av barn som självständigt tänkande och handlingskraftiga människor. 
Reggio Emilias institutioner har enligt Dahlberg m.fl. starkt folkligt och politiskt stöd i 
hemstaden, men respekt och lovord för deras arbete sträcker sig ut över hela världen. 
Författarna beskriver att det krävs en stark och stödjande organisation kring förskolan, i 
form av administration, utbildning och finansiering för att den ska fungera väl.  
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2.2 Barnobservation och dokumentation i förskolan  
 
I ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation som publicerats av Skolverket (2012) 
beskrivs att arbetsredskapet pedagogisk dokumentation har funnits i drygt tjugo år i 
förskolan. Men ända sedan 1930-talet har förskolan observerat och dokumenterat barns 
utveckling, lek och lärande. Denna typ av observation och dokumentation har sin grund 
i utvecklingspsykologin. Vilket fått till följd att dokumentation i förskolan fram till 
1990-talet främst handlat om att undersöka och bedöma barns utveckling, i förhållande 
till vad som ses normalt för deras ålder. Avsikten var att skapa en verksamhet som på 
bästa sätt kunde bemöta barn utifrån deras ålder och utvecklingsnivå. Enligt 
stödmaterialet skapar en sådan dokumentationsform ett arbetssätt som präglas av 
färdiga mallar och förutbestämda mål. När målen uppnåtts ses dokumentationsarbetet 
som avslutat.  
 
I materialet står det skrivet att denna form av observation och dokumentation av barns 
utveckling och lärande finns i dagens förskola, i form av olika observationsunderlag. 
Dessa underlag utvärderar enligt stödmaterialet barns utveckling i relation till fastställda 
scheman, normer och kriterier, gällande exempelvis barns matematiskt tänkande, deras 
språkutveckling och förmåga att samarbeta. Det anges likaså att underlagen utgår från 
ett tänkesätt att barn utvecklas på ett förutbestämt vis och granskas utifrån generella 
normer och kriterier, vilket inte överensstämmer med läroplanens avsikter.  
 
Enligt stödmaterialet kan pedagogisk dokumentation delas upp i två olika delar. Den 
första delen handlar om att samla in dokumentationer. Exempelvis kan förskollärare 
dokumentera en händelse med kameran och därefter sätta upp fotografiet, för att barn 
och föräldrar ska kunna ta del av vad som hänt under dagen eller under en viss situation. 
Det som skiljer en sådan dokumentation från en pedagogisk dokumentation är att den 
pedagogiska följs upp genom dialog och reflektion samt att den bearbetas och 
analyseras.  
 
2.3 Olika tillvägagångssätt  
 
Wehner-Godée (2010) menar att det finns olika tillvägagångssätt att dokumentera, 
genom att exempelvis fotografera, så kallad visuell dokumentation, anteckna, intervjua 
och filma. Författaren beskiver att visuell dokumentation har flera fördelar såsom att 
den synliggör vad som sker i verksamheten, den öppnar upp för samtal mellan barnen 
och förskollärarna samt mellan barnen emellan. Den person som har hand om kameran 
vare sig det är en vuxen eller ett barn riktar den mot vad som för denne är intressant. 
Detta medför att ett sådant tillvägagångssätt skapar olika fokus beroende på vem som 
fotograferar.  
 
Wehner-Godée tar upp tillvägagångssättet ljudinspelning och betonar att det är ett bra 
sätt att fånga upp barns samtal och diskussioner, som annars kan gå förlorade. 
Författaren skriver vidare att även då förskollärare har kunskap gällande att de inte ska 
ställa ledande frågor till barnen, så sker detta. Genom att spela in sig själva kan 
förskollärare få syn på hur de bemöter barnen med olika frågor. Författaren anser att 
detta tillvägagångssätt är oumbärligt vid olika diskussionssammanhang, då det enligt 
Wehner-Godée är omöjligt att fånga in och skriva ned allt vad barnen säger under 
sådana situationer. Ljudinspelningar av barns olika lärprocesser skapar förutsättningar 
för förskollärare att förstå hur barnen tänker och skapar sina kunskaper. 
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Wehner-Godée (2010) lyfter fram att intervjuer är ett bra tillvägagångssätt att använda 
innan temaarbeten på förskolan startas upp, för att få reda på barns kunskaper samt 
deras frågor och funderingar kring ett visst ämne.  
 
Enligt författaren är det viktigt att använda olika tillvägagångssätt eftersom de bär med 
sig varierande fördelar och begränsningar. Wehner-Godée menar att förskollärarna via 
olika och varierande tillvägagångssätt kan skapa förutsättningar för att förstå hur barns 
lärprocesser och deras olika lär strategier fungerar. Det framgår även i stödmaterialet 
(2012) att det finns en mängd olika dokumentationsverktyg som förskolan använder sig 
av för att skildra, undersöka och följa upp det som sker i verksamheten. Det lyfts fram 
att det är viktigt att utveckla metoder samt kritiskt granska dem för att få vetskap om de 
stämmer överens med de värderingar och intentioner som står skrivna förskolans 
läroplan.  
 
2.4 Pedagogisk dokumentation i förskolan 
 
Diskussionen kring dokumentation och observation har olika utgångspunkter. Lenz 
Taguchi (1997), Dahlberg m.fl. (2002) och Palmer (2011) utgår från ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt, vilket innebär att barns lärande ses som föränderligt 
samt att kunskap utvecklas i mötet med andra människor och miljöer. Ur detta 
perspektiv ses pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg som genererar ständigt 
förändringsarbete. Den bygger på gemensamt reflektionsarbete, vilket i sin tur för den 
pedagogiska processen framåt i förskolan. Författarna belyser att reflektionsarbetet är 
vad som gör dokumentationen pedagogisk.  
 
Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation fortlöpande ger information 
om förskollärares förhållningssätt till barnen, deras familjer, till kollegor samt till 
kunskap och lärande. Vidare skriver författaren att utveckling och lärande först blir 
möjligt då barnen får vända tillbaka till dokumentationen, för att på ett nytt sätt tolka 
och reflektera kring tidigare upplevelser och erfarenheter. Författaren anser att en 
utgångspunkt för att komma vidare i arbetet, är att barnen får syn på sina frågor, 
funderingar och sitt handlande. Genom att dokumentera vad barn säger, gör och ger 
uttryck för på olika vis lär sig förskollärare enligt författaren inte bara något om sig 
själva, utan framförallt något om barnen, hur de upplever, förstår och uttrycker 
omvärlden.  
 
Pedagogisk dokumentation är enligt Dahlberg m.fl. (2002) ett redskap som för med sig 
ett särskilt arbetssätt och tänkande. De betonar att det handlar om att försöka iaktta och 
skapa sig en förståelse för vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd 
ram av förväntningar och normer. Författarna framhåller vikten av att med olika 
resurser observera och dokumentera hur barn utforskar, konstruerar sin omvärld samt 
hur deras lärprocesser fungerar. De menar att genom dokumentation kan förskollärare 
på ett kritiskt sätt börja undersöka och utveckla sitt eget pedagogiska arbete. När 
förskollärare aktivt lyssnar till barnet och förändrar sina relationer, så skapas också en 
ny konstruktion av barnet och förskolläraren. Det leder till att förskollärare blir mer 
medvetna om vad barnen faktiskt kan göra och gör, i motsats till vad olika 
klassificeringssystemen säger att barnen borde göra. De belyser vikten av att inte vänta 
på att vetenskapen ska tala om vem barnet är, utan istället göra valet att undersöka vem 
barnet är här och nu. Dahlberg m.fl. menar att det är betydelsefullt att göra det eftersom 
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konstruktionerna av barnet formar och bestämmer vilken sorts förskola vi skapar för 
dem. Det bestämmer även vilken typ av pedagogiskt arbete som vuxna och barn ägnar 
sig åt inom verksamheten. 
 
I linje med Lenz Taguchi (1997) och Dahlberg m.fl. (2002) betonar Wehner-Godée 
(2010) att arbetet bör utgå från att lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra 
detta genom dokumentation. Det är enligt författaren viktigt att använda 
dokumentationer som utgångspunkt när förskollärare planerar aktiviteter som ska 
genomföras tillsammans med barnen. I detta arbete är det betydelsefullt att undersöka 
vilket material barnen behöver och hur miljön ska utformas för att främja deras 
lärprocesser. Målsättningen är att synliggöra hur barn konstruerar kunskap, deras olika 
kompetenser och ett sätt att förändra den pedagogiska praktiken.  
 
Enligt Palmer (2011) är pedagogisk dokumentation ett hantverk som innefattar den 
svåra konsten att verkligen se och lyssna. Hon gör beskrivningen att genom att ”skära 
en skiva” i det pågående arbetet skapas en dokumentation. Palmer menar att denna 
”skiva” synliggör vad som pågår här och nu i verksamheten tillsammans med barnen. 
Den kan enligt henne ses som en motor i förskolan som sätter igång arbeten och ser till 
att de pågår och fortgår. Hon anser att arbetet är ett sammanflätat uppdrag och att 
dokumentera det enskilda barnet och utvärdera verksamheten går hand i hand. En 
dokumentation kan aldrig fånga allt, utan att den skall ses som en pågående maskin som 
visar att det inte finns ett rätt svar, utan många möjliga. Palmer menar att en 
dokumentation alltid är subjektiv och att tyda den är under alla omständigheter en 
subjektiv handling, då den tyds utifrån läsarens perspektiv. Palmer belyser vikten av att 
lämna tillbaka dokumentationen till barnen för att de ska få möjlighet återuppleva vad 
som hände under tillfället. Via barnens frågor, funderingar och intressen kan 
förskollärare därefter besluta hur det fortsatta arbetet kan fortlöpa. Det är även viktigt att 
lämna över dokumentationen till andra förskollärare då reflektionen skapar ytterligare 
möjligheter att utmana barnen med frågor. Palmer menar att förskollärare inte på 
förhand ska bestämma vilken kunskap som ska uppstå i barnens utforskande, men att 
det ska givetvis finnas övergripande mål att sträva mot i inom förskolans verksamhet. 
Palmer lyfter fram att målsättningen med pedagogisk dokumentationen är vad den säger 
om det som pågår här och nu i förskolans verksamhet samt vad barnet håller på att bli 
just nu.  
 
Gemensamma diskussionen ovan utgår från ett socialkonstruktionistiskt sätt att se på 
kunskap och lärande. Vilket innefattar ett synsätt som präglas av att barns kunskap och 
lärande ses som föränderligt och att den främjas i mötet med andra människor och 
miljöer. Pedagogisk dokumentation ses som ett arbetsverktyg som kännetecknas av 
ständig förändring och att reflektionsarbetet är vad som gör den pedagogisk. Den visar 
de pågående lärande processer som finns här och nu i förskolan. Förskollärarens roll 
handlar om att iaktta och skapa sig en förståelse för hur barn skapar kunskap, utan att ha 
en förutbestämd mall för vad som ska ske i verksamheten tillsammans med barnen. Det 
handlar om att dokumentera hur barn utforskar och konstruerar sin omvärld genom foto, 
ljudupptagning, anteckningar och film. Förskollärare behöver även bli medvetna om 
barns förmågor för att vidare kunna utmana dem. 
 
Till resonemanget lyfter Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) fram ytterligare 
argument genom att betona att dokumentationsarbetet ska ha sin förankring i förskolans 
läroplan. De anser att den först blir pedagogisk då den utgår från aktuella läroplansmål 
som barn ska få möjlighet att skapa sig en förståelse för. Den ska enligt författarna 
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innefatta förskollärares reflektioner om innehållet i dokumentationsarbetet, hur det 
genomförs i verksamheten samt barns meningsskapande kring detta.  Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2009) beskriver att det är betydelsefullt att fundera över vad 
dokumentationen ska användas till, då den alltför ofta ses som en slutprodukt och inte 
en väg till lärande. Författarna menar att för att kunna dokumentera krävs att 
förskollärare både observerar och urskiljer vad som är betydelsefullt i förhållande till 
den kunskap som söks. De anser att ju skickligare man är på att iaktta och tolka detta 
desto bättre blir dokumentationen. För att arbetet skall utveckla ett lärande krävs det 
enligt Sheridan och Pramling Samuelsson kunskap om hur man analyserar och drar 
slutsatser. De menar att huvudanledningen till dokumentationsarbetet är att lyckas 
utmana barns lärande vidare samt höja kvaliteten på verksamheten.  
 
I stödmaterialet (Skolverket, 2012) betonas att syftet med pedagogisk dokumentation är 
flera. Dels handlar det om att synliggöra barnen och verksamheten, men även att 
utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för barns lek och lärande. Av 
materialet framgår vikten av att fånga upp barns aktuella aktiviteter och relationer via 
dokumentation. Detta för att lyckas utmana barnen i deras utveckling och lärande. I 
stödmaterialet ses förskollärares uppdrag vara att skapa möjligheter för barn att få fatt i 
de frågor och funderingar som de är ivriga att få svar på. Andra viktiga faktorer som 
lyfts fram i stödmaterialet är att det är betydelsefullt att synliggöra barns samtal och 
sociala samspel, men likaså förskolans pedagogiska miljö. Av materialet framgår att 
aspekter som barns intresse för olika material, deras relationer till platser och saker 
inom förskolans verksamhet skall synliggöras i den pedagogiska dokumentationen. 
Något annat som också tas upp är vikten av att förskolans olika målområden skall vara 
flexibla, så att det finns förutsättningar för olika infall och idéer som kan uppstå under 
barns och förskollärares arbetesprocesser. Pedagogisk dokumentation är enligt 
stödmaterialet ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och som 
kan användas för att granska den egna praktiken. Den förutsätter en kultur av samarbete, 
reflektion och kommunikation. Men också en professionell inställning till 
förskolläraryrket samt en vilja att granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog 
med andra.  
 
Bjervås (2011) har i sin avhandling undersökt: ”Hur barn bedöms och omtalas av 
förskollärare som brukar arbetsverktyget pedagogisk dokumentation?” (2011:201). 
Författarens resultat visar att förskollärares samtal om pedagogisk dokumentation 
handlar om att barns och förskollärares olika lärprocesser blir synliga. Barnen lyfts fram 
som kompetenta och med en mängd olika förmågor. Det framkommer även ur 
förskollärarnas samtal att de upplever dokumentationen som ett arbetsverktyg som 
stödjer de kompetenser som barnen redan innehar. Men även som ett redskap som 
utmanar barnens kunskaper och begränsningar, för att främja ett vidare lärande. Bjervås 
betonar i att förskollärarna är mån om och lägger stort värde i sitt eget ansvar att skapa 
goda förutsättningar för att gynna barns olika lärprocesser. Förskollärarna i studien 
lyfter fram att sammanhanget som de erbjuder barnen kan både vara ett stöd, men också 
utgöra en begränsning i barns kunskapande.  

Bjervås resultat visar att bedömningar av barnen görs i förhållande till den verksamhet 
som förskollärarna anser att de erbjuder barnen.  Studien påvisar att den pedagogiska 
dokumentationen sällan framhåller barn i form av brister, utan problematiken läggs i det 
sammanhang som barnen på förskolan befinner i. I ett fåtal fall bedöms barnen vara 
begränsande. Det handlar om åldersrelaterade begränsningar, där sammanhanget inte 
anses kunna stötta barnen att komma vidare i sin utveckling, då det handlar om barnens 
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mognad. Författaren belyser att förskollärarna anser att dokumentationsarbetet i sig 
förefaller som ett moment där det finns en risk att de stör barn i deras lärande.  

Bjervås (2011) skriver i sin avhandling om ett maktperspektiv, där hon ur förskollärares 
samtal bland annat kunnat urskilja att de exempelvis väljer ut bilder som ska vara 
inspirerade för barnen. Ur detta perspektiv bestämmer förskollärare vad som ska vara 
intressant för barnen. Barnen får inte förtroendet att de själva är kapabla att göra dessa 
urval, de begränsas i en sådan situation av de vuxnas handlingar. Andra kritiska 
aspekter som lyfts fram är att reflektionen tillsammans med andra förskollärare medför 
tid borta från barngruppen och att det finns en risk att barnen objektifieras. Dock visar 
studien att förskollärarna anser att reflektionstiden är av stor vikt då den synliggör både 
barnen och verksamheten, vilket enligt dem är en förutsättning för utveckling. Bjervås 
betonar att pedagogisk dokumentation inte ska användas utan att tillämpa ett 
reflekterande tankesätt kring bedömningsunderlaget. Hon ser vikten av att förhålla sig 
till de kritiska aspekterna av pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis skriver Bjervås 
i sin avhandling att förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation skapar goda 
förutsättningar och erbjuder barn fler fördelar som överväger de hindren som blivit 
synliga. 

2.5 Kritiska aspekter gällande pedagogisk dokumentation 
 
Lenz Taguchi (1997), Dahlberg m.fl. (2002) och Palmer (2011) skriver att pedagogisk 
dokumentation är ett arbetssätt som medför att förskollärare behöver vara öppna för en 
ständig förändring i verksamheten tillsammans med barnen. Ur den synvinkeln krävs att 
förskolläraren är redo för att oupphörligt att justera sitt eget förhållnings- och arbetssätt 
för att pedagogisk dokumentation som arbetsform ska fungera i förskolan.  
 
Lenz Taguchi (1997) menar även att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt 
arbetssätt där det gemensamma reflektionsarbetet är centralt. Utifrån detta perspektiv 
fodras att det finns en enighet och strävan från förskollärare att arbeta i samma riktning. 
Det förutsätter att förskollärare är öppna för att samarbeta, samtala och diskutera med 
barn och kollegor. Det är även viktigt att de lyssnar till varandras olika åsikter och har 
en avsikt att analysera sina egna handlingar för att på ett givande sätt kunna arbeta med 
pedagogisk dokumentation.  
 
Palmer (2011) betonar i sin tur att förskollärare inte på förhand ska bestämma vilken 
kunskap barnen ska få tillgång till när de utforskar sin omvärld. Ur detta resonemang är 
det viktigt att som förskollärare vara flexibel och lyssna in barns frågor och funderingar 
samt våga frångå den planering som gjorts. Det är även betydelsefullt att inte undersöka 
hur barn är, utan istället tillsammans med barnen utforska hur de gör. 
 
Något som Wehner-Godée (2010) tar upp är att tidsaspekten kan vara problematisk för 
förskollärare, då det är tidskrävande att samla in dokumentationer samt bearbeta och 
analysera materialet. Författaren anser att det handlar om att splittra upp gamla 
tidsstrukturer och organisera om i arbetet i förskolan, för att det ska vara möjligt att 
arbeta med pedagogisk dokumentation. Hon beskriver vikten av att ge barn tid och att 
de får möjlighet och utrymma att prova sig fram för att skapa ny kunskap och lärdom. 
Ur detta perspektiv betyder det att förskollärare måste ha tålamod samt utveckla sitt sätt 
att lyssna till barns frågor och funderingar. Det krävs även att förskollärare utmanar 
barnens tankegångar för att deras nyfikenhet ska hållas vid liv och därigenom också 
viljan utforska sin omvärld vidare.  
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.  
2.6 Barnsyn och förskollärares roll i barns lärprocesser  
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver att den svenska förskolan har präglats av 
två dominerande sätt att se på barn. Det första är: ”barnet som natur” vilket innebär en 
föreställning om att allt finns naturligt inom barnen och bara de får utrymme att agera, 
leka och skapa fritt så kommer de att lära och utvecklas. Det andra är: ”barnet som 
kultur- och kunskapsåterskapare” där barn framhålls som tomma kärl som passivt 
inväntar att den vuxne skall ge dem kunskap och kultur. Lenz Taguchi (1997) menar att 
inom den svenska förskolan finns en blandning av dessa två synsätt, men hon belyser 
också att ett tredje: ”barnet som kulturskapare” börjat få fotfäste inom förskolan. Detta 
synsätt betonar ett rikt och kompetent barn som själv är villig att aktivt söka kunskap, 
ett synsätt som stämmer väl överens med Reggio Emilias filosofi. 
 
Lenz Taguchi belyser att den religion eller det politiskt system som dominerar i en viss 
kultur också sätter avtryck i hur vi ser och förstår vår omvärld. Hon gör en liknelse med 
förskolans verksamhet och menar att de pedagogiska teorier som förskolan väljer att 
förhålla sig till, också påverkar hur vi förstår och ser på verksamheten. Författaren 
menar att det betydelsefullt att förstå att man som förskollärare alltid är delaktig i alla 
val som görs på förskolan. Hon betonar att barnsyn och förhållningssätt är mänskliga, 
sociala och samhälleliga konstruktioner. Genom den pedagogiska dokumentationen 
synliggörs dessa konstruktioner, så att förskolläraren får en möjlighet att förstå dem 
samt vara öppen för nya konstruktioner. 
 
Förskollärare ska enligt Lenz Taguchi följa och studera hur barnen söker efter svar och 
skapar mening i tillvaron. Det handlar om att förskollärare reflekterar över det som 
intresserar barnen, försöker förstå detta och närma sig området som ett analytiskt 
problem. Därefter planeras aktiviteter som kan utmana barnen vidare, men det är viktigt 
att under genomförandet vara flexibel, följa upp det som barnen tillför och agera 
medforskare i barns lärprocesser. En sådan argumentation stämmer överens med 
Rasmusson och Erberth (1996) som betonar att dialogen är betydelsefull och menar att 
när den fungerar är den både dynamisk och skapande. De anser att den påverkar alla 
involverade och i samspelet lär förskollärare sig av barn likväl som barn lär av 
förskolläraren. Också Kennedy (1999) lyfter fram vikten av att ha ett lyssnade, 
medforskande och reflekterade förhållningssätt till barnen för att lyckas skapa 
engagemang, nyfikenhet och lärande. Författaren förespråkar att arbetet med barnen bör 
utgå från att se det barn kan, stärka detta samt fokusera vid barns positiva egenskaper. 
Det även viktigt att skapa en tillåtande miljö. För att lyckas skapa lust och lärande hos 
barnet skall man enligt Kennedy inrikta sig på vad som är viktigt och meningsfullt för 
barnet. Förskollärare ska enligt författaren lyfta fram barns erfarenheter, intressen och 
frågor. Med andra ord lyfta fram det som är betydelsefullt i barnets livsvärld. Vilket är i 
linje med Barnes (2005) som belyser vikten av att barn får uppleva meningsfullhet och 
lust i aktiviteter för att deras utveckling och lärande skall kunna främjas. 
 
Förskollärare ska enligt Dahlberg m.fl. (2002) behärska den svåra konsten att aktivt se 
och lyssna samt ställa frågor och utmana barnen. Via detta ska de göra barnen medvetna 
om att det finns en mängd olika perspektiv, komplexiteter och flertydigheter i vår 
omvärld. Genom denna insikt ökar enligt författarna barns förmåga att välja och 
konstruera sin förståelse och mening.  Detta medför i sin tur att barn kan se nya 
möjligheter i komplexa situationer och konstruera kunskap i sin egen lokala situation. 
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Författarna menar att kunskap skapas genom att människan står i relation och dialog 
med världen och att förundran är den främsta förutsättningen för kunskap, erfarenhet 
och lärande. Därför ser de också att det är betydelsefullt att ta tillvara barns undran för 
den omgivande världen, en värld som både kan te sig välkänd och märklig. För att 
upprätthålla detta bör förskollärare först och främst återerövrar sin egen nyfikenhet och 
förundran, annars är det enligt författarna omöjligt att fungera medkonstruktör 
tillsammans med barnen i deras kunskapssökande.  
 
Dahlberg m.fl. (2002) betonar att förskollärares roll först och främst handlar om 
förmågan att se, lyssna, låta sig inspireras samt dra lärdom av det barn säger och gör. 
Det är betydelsefullt att hålla barns frågor, funderingar, teorier och fantasier levande. 
Författarna menar att det handlar om att etablera en kultur där barn ses som 
självständiga människor som är värda att lyssnas till. Vi bör enligt författarna inte 
tvinga på barnen vår kunskap och våra kategoriseringar innan de ställt sina frågor och 
lagt fram sina hypoteser. Detta stämmer överens Wehner-Godée (2010) som betonar att 
för att förskollärare ska kunna upptäcka det aktiva och utforskande barnets olika sätt att 
konstruera kunskap, måste de lämna ambitionen att förmedla all den kunskap som de 
själva besitter. Det handlar istället om att fokusera på de ämnen, material och miljöer 
som kan sätta igång aktiviteter som förundrar och utmanar barnen i deras utveckling och 
lärande.  
 
I stödmaterialet (Skolverket, 2012) står det att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
beskriver att varje barns utveckling och lärande ska ses som interaktivt och relationellt. 
Detta innebär att alla människor i förskolans verksamhet ständigt samspelar och skapar 
relationer med varandra och den omgivande miljön. Stödmaterialet betonar att detta helt 
är i linje med aktuell forskning som belyser allt fler samband mellan människan och 
miljön, samt hur betydelsefull omgivningen är för människan. Ett sådant synsätt skapar 
enligt stödmaterialet förståelse för att barn inte kan observeras och dokumenteras som 
en isolerad enhet, utan det krävs att man tar hänsyn till allt barnet är beroende av och 
sammankopplat med. Barnet kommunicerar oupphörligen med sin omgivning på en 
mängd olika vis bland annat genom gester och sitt kroppsspråk. Detta innebär att barnet 
är i ett ständigt samspel med de människor, ting och företeelser som finns i förskolans 
verksamhet. Synen på barns lärande har enligt materialet utvecklats från att ses som en 
individuell, isolerad och oberoende aktivitet till något som är förenat med omvärlden 
och med andra människor. 
 
2.7 Förskolans verksamhetsutveckling  
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att läroplanen ska vara utgångspunkt 
för förskolans kvalitet och verksamhetsutveckling. De belyser att det handlar om att 
förstå innebörden i läroplanens strävansmål, lyckas tolka dess avsikter samt omsätta 
detta i det dagliga arbetet i förskolan. Vilket i sin tur enligt författarna ska leda till att 
verksamheten bättre kan bidra till barns lärande inom olika målområden. Vidare 
understryker författarna vikten av ett fortlöpande och metodiskt kvalitetsarbete i 
förskolan för att kunna främja en verksamhetsutveckling. De anser att kvalitetsarbetet 
bör ske stegvis och det första stadiet till genomförandet är att reflektera kring betydelsen 
av barns kunnande i förhållande till läroplanen för förskolan. Därefter ska man från 
samtliga målområden i läroplanen välja ut mål och besluta vad man vill att barnen ska 
få möjlighet att utveckla kunskap och förståelse för, i relation till de valda målen. Det 
skapas därigenom en verksamhet där aktiviteter planeras och genomförs i samspel med 
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barnens lärprocesser. Förändringar i barns lärande dokumenteras samt sätts i relation till 
de förutsättningar som verksamheten tillhandhåller. Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009) betonar att det är betydelsefullt att förskollärare i kvalitetsarbete lyckas skapa 
situationer och aktiviteter som är intressanta för barnen. De ska även rikta barns 
medvetande, lust och engagemang mot det som barnen förväntas utveckla kunskap och 
förståelse för.  Författarna menar att det är viktigt att förskollärare har tilltro till barnens 
förmåga och vilja att skapa sig en förståelse för sin omvärld. Dokumentation av barns 
lärprocesser ska enligt författarna utvärderas och analyseras. Kunskapen om hur 
förskolan bidrar till barns lärande relaterat till läroplanen ska redovisas. Detta utgör i sin 
tur underlag för verksamhetsutveckling.  
 
Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson finns det fyra dimensioner av pedagogisk 
kvalitet och dessa fyra är samhällsdimensionen, lärardimensionen, barndimensionen och 
verksamhetsdimensionen. Dessa samverkar med varandra samt formar en helhet. Alla 
dimensionerna är beroende av varandra där inte någon är rangordnad på något vis. 
Utifrån samhällsdimensionen lyfter författarna fram att den pedagogiska verksamheten i 
förskolan förankras i styrdokumenten. Läroplanen i sig belyser vikten av att varje 
målområde samt vilka kunskaper och värden som är betydelsefulla att barn utvecklar. 
Med utgångspunkt i lärardimensionen är det viktigt att planera och genomföra arbetet 
samt skapa möjligheter i förskolans verksamhet. Vidare upplyser författarna att det är 
förskollärarna som förtydligar läroplanens mål och dess betydelse. Därefter formar de 
verksamheten utefter barns behov för att de ska kunna skapa förutsättningar till 
utveckling och lärande. Utifrån barndimensionen lyfter Sheridan och Pramling 
Samuelsson fram att ett utav flera uppdrag är att skapa ett bra klimat i förskolan. Barn 
ska få vara med och använda sitt inflytande samt vara delaktiga för att utvecklas som 
individer i samhället. Författarna understryker vikten av att när barn får vara med och 
påverka i verksamheten utvecklar de sin förståelse för sina egna och andras tankar. 
Vidare skriver författarna att det är centralt att förskollärare går in i barns perspektiv och 
utgår från barns förhållningsätt. Detta är en förutsättning för att barn ska kunna vara 
delaktiga och bli sedda utifrån deras egna villkor. Med utgångspunkt i 
verksamhetsdimensionen belyser författarna att verksamhetsarbetet ska formas så att det 
utmanar och stimulerar barns lärande och framsteg. Men även på ett sådant sätt att 
barnen själva får ta ansvar och vara delaktiga. En viktig fråga som förskollärare bör 
ställa sig enligt Sheridan och Pramling Samuelsson är vad delaktighet innebär i 
förskolans verksamhet och hur de som förskollärare kan bidra till att barn blir delaktiga 
i förskolan. 
 
I stödmaterialet (Skolverket, 2012) betonas att det inte bara är förskollärare som ska 
dokumentera barns aktiviteter. Barnen ska vara delaktiga i dokumentationsarbetet och få 
möjlighet att resonera och reflektera över materialet som samlas in. Genom att 
tillsammans med barnen diskutera de insamlade materialet i form av texter, fotografier 
och filmer skapas möjligheter att få veta hur arbetet i förskolan kan fortskrida.  
Diskussioner och reflektioner både med barn och med arbetslag beskrivs i 
stödmaterialet som avgörande för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna 
bidra till en utveckling av verksamheten.  
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2.8 Sammanfattning 
 
Reggio Emilias pedagogiska grundidé och filosofi handlar om att den kunskap vuxna tar 
till sig och får av barn och är lika betydelsefull som den kunskap vuxna kan ge barn. I 
verksamhetens centrum står barns lärprocesser och kunskaper i nära relation till 
förskollärarens kunskaper och utveckling. Den pedagogiska praktiken och 
förhållningssättet ska ses som en föränderlig process där barn och vuxna är beroende av 
samverkan med omvärlden. Reggio Emilias livssyn är att se barnen som rika och 
kompetenta där förskollärare aktivt lyssnar på barns frågor och funderingar för att 
vidare utmana dem i deras pågående utveckling. Dokumentationsarbetet i förskolan 
påbörjades under 1930-talet i Sverige. Det fanns ett genomgående intresse för att 
observera och dokumentera barns utveckling i lek och lärande. Denna typ av 
dokumentation har sin grund inom utvecklingspsykologin. I och med det har 
dokumentation främst handlat om att undersöka barns utveckling i förhållande till vad 
som anses vara normalt för deras ålder. Formen för dokumentation skapar ett arbetssätt 
som grundar sig i färdiga mallar och bestämda mål. Dokumentationsarbetet avslutas när 
målen har uppnåtts.  
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt ses kunskap och lärande som föränderligt och att 
barns kunnande förändras i mötet med andra människor och miljöer. Ur detta perspektiv 
ses pedagogisk dokumentation som ett gemensamt arbetsverktyg som bygger på ett 
kollektivt reflektionsarbete och genom det förs den pedagogiska utvecklingen framåt.  
Det som gör dokumentationen pedagogisk är när ett reflektionsarbete tillämpas mellan 
förskollärare samt mellan förskollärare och barn. Den ger fortgående upplysning om 
förskollärarens synsätt gentemot barnen och deras familjer, arbetskamrater och till 
utveckling och lärande. Den utformar, förändrar och tydliggör även barns tidigare och 
nuvarande erfarenheter. Den skapar nya möjligheter då förskollärare framförallt får 
kunskap om hur barn upplever och uttrycker världen omkring sig. Vilket ligger i linje 
med de argument som framförs vara betydelsefulla för verksamhetens fortsatta 
utveckling.  
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3. Metod 
 
I detta kapitel redogörs för val av metod och tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs 
val av metod samt undersökningsgrupp och därefter redovisas studiens genomförande 
samt bearbetning av intervjumaterialet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som handlar 
om etiska ställningstaganden. 
  
3.1 Metodval 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera på vilka sätt förskollärare 
dokumenterar barns lärprocesser i den dagliga verksamheten för att främja en fortsatt 
verksamhetsutveckling. Vi menar därför att det är viktigt att synliggöra förskollärares 
egna uttalanden och uppfattningar gällande området, vilket har lett till valet att använda 
kvalitativ intervju som metod. Bryman (2002) beskriver att sådana metoder som en 
kvalitativ intervju handlar om att synliggöra människors upplevelser och tankar samt att 
de förtydligar hur de tolkar och beskriver sin omvärld. Kvalitativa metoder 
kännetecknas enligt Bryman av flexibilitet och ger forskaren kunskap om vad en person 
anser vara viktigt och relevant. Författaren anser att kvalitativ intervju är fördelaktig att 
använda när det handlar om att få svar på en människas tankar och uppfattningar 
gällande ett visst område. Han menar att dess syfte är att rikta intresset mot den 
intervjuades synpunkter och åsikter. Syfte och forskningsfrågor i examensarbetet avser 
att beskriva och analysera på vilka sätt förskollärare dokumenterar barns lärprocesser i 
den dagliga verksamheten, för att främja en fortsatt verksamhetsutveckling. Detta har 
föranlett till metodvalet kvalitativa intervjuer.  
 
Bryman belyser som tidigare nämnts att dessa metoder präglas av flexibilitet vilket han 
menar står i motsatts till kvantitativa metoder som istället kännetecknas av struktur. 
Inom kvantitativa metoderna finns ofta ett strikt schema som ska följas. Detta får till 
följd att intervjuaren inte får tillfälle att ställa följdfrågor som kan fördjupa 
intervjupersonens svar. Möjligen hade en kvantitativ undersökning i form av enkäter 
medfört att fler förskollärare deltagit i undersökningen, vilket även gett ett större 
underlag. Dock sågs det betydelsefullt att kunna ställa följdfrågor och skapa möjligheter 
för den intervjuade att utveckla sina svar med tanke på syfte och frågeställningarna i 
examensarbetet.  
 
Författaren menar att man skiljer på ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. 
En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett vanligt samtal. Medan under en semi-
strukturerad intervju har forskaren någon typ av manus med ett antal frågor eller teman 
som skall beröras. Bryman anser att intervjupersonen under en semi-strukturerade 
intervju har stor frihet att utforma och utveckla sina svar. Det sågs viktigt ge de 
intervjuade en möjlighet att förtydliga sina svar samt för oss att ställa följdfrågor. Men 
även att ha en typ av mall som stöd vid intervjutillfällena för att få svar på våra 
forskningsfrågor. Detta är anledningen till valet semi strukturerad intervju som metod. 
En kvalitativt inriktad undersökning med semi strukturerad intervju som metod skapar 
bättre förutsättningar att få en djupare inblick i mötet med människor. Detta sågs 
betydelsefullt med tanke på syfte och frågeställningarna i examensarbetet. Hade valet 
varit enkäter hade vi som intervjuare inte haft möjlighet att ställa följdfrågor som 
fördjupar kunskapen kring den intervjuades åsikter och uppfattningar gällande området.  
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3.2 Val av undersökningsgrupp  
 
Fyra förskolechefer i olika områden inom samma kommun kontaktades per telefon. 
Förskolechefen gavs en presentation av examensarbetet samt fick frågan om det fanns 
ett intresse att delta. Detta genom att frivilliga förskollärare ställde upp för enskilda 
intervjuer. Därefter sändes ett informationsbrev via mail till samtliga förskolechefer och 
berörda förskollärare (bilaga 1). Vår förfrågan om intervju mottogs positivt från 
samtliga förskolechefer och vi fick en bekräftelse på att kontakt kunde tas med berörda 
förskollärare. Förskolorna kontaktades via telefon och enskilda intervjuer bokades med 
totalt sju förskollärare. Nedan följer en presentation av vår undersökningsgrupp med 
fingerade namn: 
 
Maria: Verksam på en kommunal förskola och har 20 års yrkeserfarenhet som 

förskollärare samt 20 år erfarenhet som förskolechef. Maria arbetar i 
dagsläget som förskollärare i en barngrupp där barnen är 4-5 år.  

 
Monica: Arbetar på samma förskola som Maria, men på en annan avdelning och 

har varit verksam som förskollärare från och till i 20 år. Hon har haft fast 
tjänst som förskollärare i 7 år. Monica arbetar i nuläget med barn i 1-2 års 
ålder.  
 

Anna: Verksam på en kommunal förskola och har 36 års erfarenhet som 
förskollärare. Anna arbetar i en barngrupp där barnen är 1-5 år. 

 
Alice:  Arbetar på samma förskola och avdelning som Anna och har varit 

verksam som förskollärare i 28 år. Alice arbetar även hon med barn i 
åldern 1-5 år. 

 
Emma: Verksam på en kommunal förskola och har 13 års yrkeserfarenhet som 

förskollärare. Emma arbetar i en barngrupp där barnen är 1-3 år. 
 
Erika: Arbetar på samma förskola som Emma, men på en annan avdelning och 

har arbetat som förskollärare i 36 år. Erika arbetar med barn i åldern 3-5 
år. 

 
Hanna: Verksam på en Reggio Emilia inspirerad förskola och har 3 års erfarenhet 

som förskollärare. Hanna arbetar i en barngrupp med barn i åldern 2-3 år. 
 
3.3 Tillvägagångssätt  
 
De fyra berörda förskolorna kontaktades per telefon och intervjuer bokades med sju 
förskollärare. Bryman (2002) anser att det är bra att bekanta sig med miljön som 
intervjupersonen arbetar inom då detta underlättar tolkningen och förståelsen för det 
som den intervjuade berättar. Vi valde därför att komma till de berörda förskolorna en 
stund innan intervjuerna skulle ta plats samt att stanna kvar en tid efter för att bekanta 
oss med förskollärarna, barnen och miljön på förskolan. Vi deltog båda under samtliga 
intervjuer. Arbetet delades upp under intervjuernas gång.  En av oss ansvarade för att 
ställa intervjufrågorna och den andre antecknade samt kompletterade med följdfrågor. 
Intervjufrågorna skickats inte ut till förskolorna innan intervjutillfället för att vi ville att 
informanterna skulle utgå från deras egna kunskaper och erfarenheter. Innan 
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intervjuerna startade fick förskollärarna åter läsa igenom informationsbrevet samt att 
examensarbetets syfte muntligt lästes upp. Vi inledde intervjun genom att ställa en 
övergripande fråga som behandlade hur länge informanterna arbetat som förskollärare. 
Därefter kom vi in på frågor som mer direkt har att göra med våra forskningsfrågor. 
Vad man dokumenterar i det dagliga arbetet och på vilka sätt det sker. Några utav 
frågorna behandlade också konkreta exempel samt hur förskollärarna följer upp 
dokumentationen (bilaga 2).  
 
Bryman (2002) belyser vikten av att spela in intervjuerna samt skriva ut dem för att få 
en detaljerad information och för att fånga intervjupersonernas svar med deras egna ord. 
Om man väljer att endast anteckna hävdar Bryman att det är enkelt att vissa meningar 
och uttryck går förlorade. För att kunna återge svaren så sanningsenligt som möjligt 
samt undvika missförstånd gällande viktig information användes en mobil för att spela 
in intervjuerna. Alla intervjuer utom en spelades in eftersom personen avböjde att bli 
inspelad. Under den intervjun som inte spelades in fördes noggranna anteckningar av 
det personen sade. Bryman menar att det är viktigt att intervjun genomförs i en lugn och 
ostörd miljö, både för inspelningskvalitetens skull samt för att den intervjuade skall 
kunna känna sig säker på att ingen annan kan höra vad som sägs under intervjutillfället. 
Intervjuerna genomfördes i förskolans personalrum eller på förskolans kontor. Båda 
dessa rum låg avsides från verksamheten och intervjuerna kunde genomföras utan 
störande moment. Intervjuerna gjordes med en förskollärare i taget och pågick mellan 
15-20 minuter.  
 
3.4 Bearbetning av data 
 
Inspelningsmaterialet transkriberades och lästes noggrant igenom ett flertal gånger för 
att skapa en helhetsbild av dess innehåll. Vid transkriberingen skrevs ljudinformationen 
ned nästintill ordagrant. Vi valde dock att ta bort mm, ah, skratt och harklingar då dessa 
inte ansågs var relevanta för vårt resultat. Ljudinformationen skrevs fram enligt gängse 
skrivregler. Ljudupptagningen sammanställdes för att kategorisera förskollärares svar 
utifrån examensarbetes syfte och frågeställningar. Detta gjordes för att få en bild av 
förskollärarnas gemensamma åsikter, men också för att synliggöra deras skilda 
uppfattningar. Då första sammanställningen av ljudupptagningen hade genomförts 
återgick vi ännu en gång till det inspelade materialet. Detta för att säkerställa 
tillförlitligheten i vårt resultat samt för att undersöka att inget av vikt förbisetts. Vi 
sammanställde de transkriberade ljudupptagningarna genom att färgmarkera och plocka 
ut olika delar som påvisade både likheter och olikheter i förskollärarnas svar. Detta 
genomfördes för att urskilja, gruppera och se mönster i intervjusvaren och för att kunna 
skapa olika teman som utgör resultatet. Vi skapade teman utifrån det som blev mest 
framträdande i vårt resultat. I nästa steg sorterade vi de olika intervjusvaren under 
respektive tema vilket kommit att utgöra vårt resultat. De teman vi kunnat urskilja 
utgörs av: Tillvägagångssätt och reflektion, dokumentation och pedagogisk 
dokumentation i förskolan, dokumentationens inverkan på verksamhetsutvecklingen, 
pedagogisk dokumentation en förändrad barnsyn, dokumentation och förskollärarens 
roll i barns lärprocesser, vilket kommer att redovisas i nästa kapitel.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Vi har under examensarbetets gång förhållit oss till det Vetenskapsrådet (2011) lyfter 
fram i följande citat: ”vi inte kan ha en etik utan att vara medvetna om den, vi kan 
heller inte ha en etik utan att reflektera kring den”(2011:15). Medvetenhet och 
reflektion kring etik har fått till följd att vi vidare sökt och utvecklat vår kunskap 
gällande etiska ställningstaganden, vilket vi anser vara en betydelsefull del i vårt 
examensarbete. Vetenskapsrådet (2002) betonar fyra allmänna huvudkrav: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet som viktiga att följa 
och förstå under forskningsarbetet. Vi har förhållit oss till vetenskapsrådets riktlinjer 
genom följande: 
 
Informationskravet: Betyder att undersökningsgruppen skall informeras om att deras 
medverkan i examensarbetet är frivilligt. De skall även få information om hur det 
insamlade materialet kommer att användas. Detta gjordes genom att berörda 
förskolechefer kontaktades per telefon där de gavs en presentation av examensarbetet 
och dess syfte. De fick förfrågan om det fanns ett intresse att delta i undersökningen 
genom att frivilliga förskollärare ställde upp för enskilda intervjuer. Efter bekräftelse 
från förskolechef på att kontakt kunde tas med berörda förskollärare gjordes detta per 
telefon samt att vi sände ett informationsbrev (bilaga 1) via mail till berörda 
förskolechefer och förskollärare. Informationsbrevet gav upplysning om vilka vi är, vår 
roll i undersökningen, syftet med examensarbetet samt att vi önskade göra intervjuer om 
dokumentation i förskolan.  

 
Samtyckeskravet: Innebär att informanterna själva får avgöra om och hur länge de vill 
delta i undersökningen, samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Det 
bifogade informationsbrevet ger upplysning om att medverkan i undersökningen är 
frivillig och kan när som helst avbrytas om informanterna finner en sådan anledning. De 
berörda förskollärarna fick även ta del av informationsbrevet ännu en gång innan 
intervjutillfället samt tillfrågades om de ville delta i examensarbetet.  

 
Konfidentialitetskravet: Betyder att informanterna garanteras anonymitet samt att det 
insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Personerna i 
undersökningsgruppen får via informationsbrevet upplysning om att de garanteras 
anonymitet och att de kommer ges fingerade namn i examensarbetet. Förskola och 
kommun kommer ej att anges. Vi belyste muntligt att intervjusvaren och det inspelade 
materialet kommer hanteras konfidentiellt samt att inspelningar som gjorts under 
examensarbetet kommer att arkiveras och sedan raderas. 

 
Nyttjandekravet: Innebär att materialet från intervjuerna ej får användas annat än i detta 
examensarbete. I informationsbrevet finns upplysning om att vi endast kommer att 
använda intervjuer och ljudinspelningar av förskollärare som gett sitt tillstånd att 
medverka i examensarbetet. Det finns också information om att examensarbetet 
kommer att publiceras i HIGGINS databas DiVA. Intervjupersonerna har bett om att få 
ta del av examensarbetet när det är färdigställt, vilket vi avser att göra. 
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3.6 Studiens tillförlitlighet  
 
Bryman (2002) lyfter fram att genom kvalitativa intervjuer blir människors tankar och 
erfarenheter synliga. I mötet med människor uppstår tolkningar som indirekt formar vår 
bild av sammanhanget. Vi är medvetna om att under intervjuerna har tolkningar gjorts 
både från vår och förskollärarnas sida. Vissa av informanterna arbetade på samma 
förskola vilket kan ha genererat liknande svar, som i sin tur kan påverka resultatets 
tillförlitlighet. Genom att vi spelande in alla intervjuer utom en stärks trovärdigheten då 
vi inte förbisett något som sagts under intervjuerna och att vi i efterhand kunnat återge 
exakt vad som sagts. Då endast sju förskollärare har medverkat i vårt examensarbete är 
vi medvetna om att detta inte ett generellt resultat.  
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4. Resultat 
 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuundersökningen att redovisas. Resultatet 
visar att det finns fem övergripande teman. I redovisningen kommer vi att rubricera 
dessa fem teman i följande ordning: Tillvägagångssätt och reflektion, dokumentation 
och pedagogisk dokumentation i förskolan, dokumentationens inverkan på 
verksamhetsutvecklingen, pedagogisk dokumentation en förändrad barnsyn samt 
dokumentation och förskollärarens roll i barns lärprocesser. Till varje tema redogör vi 
för en tolkning av resultatet samt citat som stärker den tolkning som gjorts.  
 
4.1 Redovisning av resultat 
 
Här redovisar vi våra teman som utgör studiens resultat. 

4.1.1 Tillvägagångssätt och reflektion  
 
Resultatet visar att förskollärare använder olika tillvägagångssätt när de dokumenterar i 
förskolans verksamhet. Sex av sju förskollärare använder övervägande visuell 
dokumentation följt av barnens och förskollärares reflektioner: 

 
Maria: - Rent praktiskt dokumenterar vi mycket med kameran, sedan träffas vi i 
arbetslaget och det är då den pedagogiska dokumentationen blir synlig. Vi 
reflekterar med barnen först sedan med varandra. 

 

Monica: - Jag använder kameran mycket i verksamheten då bilder ofta bidrar till 
spontana diskussioner mellan mig och barnen och barnen emellan. Genom att låta 
barnen se och berätta skapas många nya infallsvinklar, jag tror på foto! 

 

Anna: - Vi har fotograferat barnen utifrån våra grupper och olika teman. Då 
använde vi kameran när de utforskade stenarna och hur de kändes. Andra gången 
tittade vi tillsammans på bilderna som vi tog på barnen. Vi frågade barnen vad de 
hade upptäckt i bilderna och vad de gjorde.  

 

Alice: - Vi använder kamera, bilder, skrivna kommentarer, våra kommentarer och 
barns kommentarer om saker och ting.  

 

Hanna: - Vi dokumenterar mycket via foto med bildtext till […] Sen har vi våra 
reflektioner som vi försöker ha en gång i veckan tillsammans med vårt arbetslag.  

  

Erika: - Med de yngsta barnen är kameran jättebra, för de har inte minnet kvar så 
långt efteråt, men med en bild, då finns minnet kvar av händelsen. 
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En av sju förskollärare framhåller en annan aspekt av visuell dokumentation. Hon säger 
att den är ett bra hjälpmedel för att själv minnas saker som sker i verksamheten: 
 

Maria: - Exempelvis det där ska jag skriva ner senare, då har jag tappat massor av 
saker som har hänt. Tar jag istället kameran och tar kort vid olika situationer har 
jag en helt annan meningsbild senare anser jag. 

 
En annan informant betonar att skriftlig dokumentation är ett enkelt tillvägagångssätt 
som lämpar sig bra tillsammans med äldre barn.  
 

Erika: - Med de äldre barnen kan jag bara skriva en mening och komma ihåg den 
och barnen kommer också ihåg på ett annat sätt. 

  
Två förskollärare lyfter fram ljudinspelningar som ett viktigt redskap för att 
dokumentera barns lärprocesser: 
 

Emma: - Att använda sig av olika verktyg som bandspelare, skriv inte utan använd 
en bandspelare. När jag skriver då missar jag flera saker som jag kan se på barnen. 

 

Anna: - Det är bra att spela in […] upptäcker kommentarer som barn säger som 
inte vi upptäcker annars.  

 
Gemensamt för två förskollärare är att de belyser vikten av att spela in sig själva då 
detta synliggör hur de bemöter barnen: 
 

Anna: - Vi har även spelat in oss själva […] Det var lärorikt, vi fick då syn på hur 
vi utryckte oss mot barnen, ibland la vi ord i munnen på dem. […] Det är lärande 
för sin egen skull och det är viktigt för vi fick syn på hur vi bemöter barnen när vi 
pratar med dem. 

 

Hanna: - […] spelade jag in mig själv när jag pratade med barn och det blev jag 
väldigt hjälpt utav och vad jag säger. Jag får syn på vilka frågor jag ställer, vilka 
borde jag ha ställt. Vi utvecklas hela tiden. 

 
Två av sju förskollärare lyfter fram intervjuer som ett bra tillvägagångssätt:  

 
Emma: - Genom intervjuer, vi pratar på olika vis, det gör mycket tycker jag i ett 
temaarbete. Det gäller att hitta olika vägar, för att barn är olika, det är en konst som 
är väldigt inspirerande på flera sätt. I en dokumentation ska vi inte enbart stirra oss 
blind på att det är en bild, det är rätt så viktigt. 

 

Hanna: - Vi gör intervjuer och dokumenterar vårt arbete hela vägen. 
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Resultatet visar en variation i informanternas svar. Det tillvägagångssätt som dominerar 
är visuell dokumentation tillsammans med barns och andra kollegors reflektioner.  
Det finns en avsaknad av resonemang kring att förskollärare spelar in sig själva för att 
synliggöra hur de bemöter barnen. Det är påfallande få informanter som säger att 
nackdelen med skriftlig dokumentation bidrar till att viktiga saker i verksamheten 
förbises. Det framkommer även i resultatet en avsaknad av diskussion gällande vikten 
av att finna olika tillvägagångssätt. Endast en informant lyfter att eftersom barn är olika 
så är det också viktigt att använda varierande sätt att dokumentera. Det är påfallande få 
förskollärare som använder sig av ljudinspelning för att fånga barns frågor och 
funderingar så att de kan fokusera på vad som sker här och nu med barnet.  
 
4.1.2 Dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan 
 
Av resultatet framgår att förskollärare använder både dokumentation samt pedagogisk 
dokumentation. Tre av sju förskollärare betonar att de inte följer upp all dokumentation 
i förskolans verksamhet: 
 

Maria: - Ibland kanske det blir en vanlig dokumentation och det är helt okej. Ibland 
leder dokumentationsarbetet vidare till att vi gör saker i verksamheten. 

 

Anna: - Det blir oftast dokumentation och det har vi diskuterat, det går åt mer tid 
till att göra en pedagogisk dokumentation. Vanliga dokumentationer kan vi även gå 
vidare med för att det ska bli en pedagogisk dokumentation eller så låter man det 
stanna vid en vanlig dokumentation.  

 

Hanna: - Alla följer vi inte upp 

 

Alla förskollärare skildrar att reflektion tillsammans med barnen och andra kollegor är 
en betydelsefull del av dokumentationsarbetet:  
 

Maria: - Vi tittar på bilderna tillsammans med barnen. […] Vi reflekterar 
tillsammans med barnen och det gör vi först av allt sedan reflekterar vi med 
varandra i arbetslaget […] och det är då den pedagogiska dokumentationen blir 
synlig. 

 

Monica: - […] diskussioner mellan mig och barnen och barnen emellan. Genom att 
låta barnen se och berätta skapas många nya infallsvinklar […] Dokumentationer i 
verksamheten följs vanligtvis upp genom reflektion med barnen och sedan med 
kollegor. Diskussioner är viktiga. 

 

Anna: - Vi frågade barnen vad de hade upptäckt i bilderna och vad de gjorde. […] 
vi kollar tillbaka på vad vi gjorde gången innan. Vi arbetar i pedagogpar för att 
sedan reflektera. Vi ser olika på saker och ting […] det är spännande när två 
stycken i ett pedagogpar kan se på två olika sätt. 
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Alice: - Vi skulle behöva bli bättre på det. […] dokumentationen visar vi barnen, 
det här sa ni och det här hände. Då kan barnen haft en idé om hur de ska göra eller 
att vi pedagoger reflekterat att det här intressera dem. Då försöker vi styra in det på 
det spåret. Vi arbetar i pedagogpar och då går vi in och tittar vad vi gjorde tidigare 
och vad sa barnen samt vad vi ska gå vidare med. 

 

Emma: - […] reflektionen tillsammans med barnet är det viktigaste i en 
dokumentation. För att barnen själva kan se sitt eget lärande och utifrån det kan jag 
fundera hur jag ska fortsätta tillsammans med barnet. […] Vi ser olika saker […] 
det jag har skrivit har en viss betydelse för mig samtidigt som en annan pedagog 
tänker på ett annat vis. Pedagogen kan hjälpa mig att utmana och gå vidare i nästa 
steg. Det är bra för barnen att reflektera tillsammans med kompisar. 

 

Erika: - Han fick titta på bilderna och ge sina kommentarer, han kunde tala om vad 
det var på bilderna. Och vi gick vidare tills vi kommit dit vi ville. Att han skulle 
förstå att lika kan vara mer än färger.  

 

Hanna: - Reflektioner försöker vi ha en gång i veckan tillsammans med vårt 
arbetslag. Vi reflekterar tillsammans med barnen. Exempelvis kommer ni ihåg när 
vi gjorde det här. De får syn på saker som de inte hade tänkt på, titta där gjorde jag 
så! 

 
Av resultatet blir det tydligt att samtliga förskollärare arbetar med pedagogisk 
dokumentation. Ett fåtal informanter betonar att de inte följer upp varje dokumentation. 
Dominerande i resultatet är att återkoppling och reflektion tillsammans med barnen och 
andra förskollärare ses som en betydelsefull del i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Andra positiva aspekter som lyfts fram av informanterna är att den 
bidrar till utvecklingsmöjligheter, nya synsätt och infallsvinklar. En avvikelse i 
resultatet är att endast en förskollärare påvisar att det är genom reflektion som den 
pedagogiska dokumentationen blir synlig. Det finns en tendens till avsaknad av 
reflektion barnen emellan då endast två förskollärare påtalar vikten av detta. Påfallande 
få informanter lyfter fram betydelsen av att reflektion med andra förskollärare är 
intressant ur den aspekten att de ser på dokumentation på olika vis. 
 
Samtliga förskollärare framhåller att de genom pedagogisk dokumentation synliggör 
barns utveckling och lärande: 
 

Maria: - Det är barnens utveckling och framförallt verksamhetens utveckling vi 
använder den till.  

 

Monica: - Vi använder dokumentation för att synliggöra barns lärprocesser.  

 

Alice: - Mycket av det vi dokumenterar är processer […] Exempelvis om barnet 
plötsligen kan det här eller har lärt sig. 

 

Emma: - Vi dokumenterar barnens utveckling. Jag ska kunna se vad barnen lär sig 
och barnen själva ska kunna se sin egen utveckling på ett positivt sätt. Utifrån vad 
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barnen ska ha möjlighet till och vad vill vi att barnen ska lära sig samt vad barnen 
vill lära sig. 

 

Hanna: - Den utgår från barngruppen och vad vi ser att de behöver och vill 
fokusera på. 

 

Det som är den mest framträdande i resultatet är att samtliga informanter påvisar att 
barns utveckling och lärande synliggörs. Det finns en avsaknad av resonemang kring att 
barnen själva får syn på sin egen utveckling via dokumentationen då endast en 
förskollärare påvisar detta.  
 

Sex förskollärare understryker att läroplanen som en viktig del i arbetet med pedagogisk 
dokumentation: 
 

Maria: - Vi dokumenterar mycket i verksamheten. […] sedan går vi vidare med 
vissa områden. Det gör vi utifrån våra mål i läroplanen.  

 

Monica: - Läroplanen synliggör och sätter namn på vad vi egentligen gör. Genom 
pedagogisk dokumentation synliggörs vilka mål som är i fokus i verksamheten. 

 

Anna: - Jag som har arbetet i många år är det här ett helt annorlunda arbetssätt mot 
för hur jag gjorde från början […] då var det jag som planerade allting och tyckte 
vad barnen skulle göra och nu är det utifrån läroplanen.  

 

Emma: - […] alltid har vi läroplanen med när jag reflekterar i de pedagogiska 
paren. 

 

Erika: - Vi har nu ett prioriterat mål som vi skall dokumentera. 

 

Hanna: - Dokumentationer som grund och vad vi har som mål med den här 
terminen. Det utvärderar vi några gånger per termin för att se vart vi är på väg. Den 
utgår från barngruppen och vad vi ser att de behöver och vill fokusera på. 

 

Dominerande i resultatet är att läroplanens uppdrag ses som en viktig del i arbetet. 
Det finns en avsaknad av resonemang kring att dokumentationer utgör grunden 
för vilka mål som sätts upp i verksamheten. Endast en informant säger att målen 
utgår från barngruppen och deras behov samt vad barnen vill fokusera på. 
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4.1.3 Den pedagogiska dokumentationens inverkan på 
verksamhetsutvecklingen  
 
Resultatet visar nyanser i informanternas svar. Dominerande är att samtliga 
förskollärare betonar att dokumentationsarbetet främjar verksamhetsutvecklingen. I 
resultatet framgår det att två av sju förskollärare understryker att dokumentation främjar 
utvecklingen av verksamheten genom att barnet får syn på sitt eget lärande:  
 

Emma: Vi har gjort pärmar till barnen, där ser de sitt eget lärande. Det är viktiga 
delar för barnen och för oss också att vi ser att barnen har en känsla för de som de 
gör. De ser sig själva och att det här inte var omöjligt och jag kan lära mig saker 
och hur lär jag mig saker. 

 

Hanna: - För vi ser på barnen vad det hjälper att de ser dokumentationer […] 
 
Fyra förskollärare belyser att dokumentation främjar verksamhetsutvecklingen genom 
att de upptäcker nya saker hos sig själva, barnen och verksamheten: 
 

Monica: - Den påverkar verksamhetsutvecklingen genom att jag som pedagog lär 
mig nya saker om barnen och verksamheten.  

 

Maria: Det är många positiva sätt, vi utvecklar även oss själva och det är ett 
ständigt lärande för oss. Det är viktigt för vi blir mer och mer lyhörda för vad 
barnen tycker och tänker. Att vi verkligen lyssnar in dem […] Exempelvis att gå 
vidare med vad barnen vill göra […] eller något som vi måste utveckla i 
verksamheten. Vi undersöker även om vi har rätt material som stimulerar och gör 
barn nyfikna. 

 

Hanna: -  […] det hjälper oss, för vi får syn på barnen, vi får syn på verksamheten 
och oss själva. 

 

Emma: - Det är bra för oss i en dialog med både barnen, föräldrar i 
utvecklingssamtal och för att se hur vi kan gå vidare i verksamheten. 

 
 
Två förskollärare betonar vikten av läroplanen för verksamhetsutvecklingen  
 

Anna: - Det blir många bra diskussioner bland annat genom att vi diskuterar 
läroplanen på ett helt annat sätt nu än vi kanske gjorde från början. Då läste vi bara 
igenom den, medan nu kan vi knyta den till en dokumentation istället.  

 

Maria: Vi följer vår planering och läroplan för att se hur vi ska gå tillväga. 
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Tre förskollärare framhåller att dokumentationen främjar utvecklingen av verksamheten 
genom att den synliggör vilka brister som finns i verksamheten och samt att den 
tydliggör hur de skall gå vidare i arbetet: 
 

Alice: - Exempelvis det här har vi inte koll på och då har vi missat något i 
verksamheten. Eller det här klarar barnen och då kan vi gå vidare med nya 
utmaningar som de får utvecklas vidare i. 

 

Erika: - Vi ser om vi har glömt något. Ett barn som t.ex. aldrig har fått måla. […] 
Det handlar mycket om att se till att barnen fått uppleva det här och att 
verksamheten har erbjudit dem det vi har satt som våra mål.  

 

Maria: - För att få syn på vad vi behöver utveckla samt vad vi behöver mer av i 
verksamheten. 

 

Dominerande i resultatet är att dokumentation främjar verksamhetsutvecklingen genom 
att förskollärare lär sig nya saker om sig själva, barnen och verksamheten samt att den 
synliggör vilka brister som finns. Två förskollärare betonar även läroplanen som en 
viktig del i verksamhetsutvecklingen.  Det finns en tendens till avsaknad av resonemang 
gällande att verksamheten främjas av att barn får syn på sitt eget lärande då endast två 
av sju förskollärare påvisar detta.  
 
4.1.4 Pedagogisk dokumentation en förändrad barnsyn 
 
Resultatet visar att samtliga förskollärare framhåller att pedagogisk dokumentation leder 
till en förändrad barnsyn. 
 

Maria: - Det är viktigt för vi blir mer och mer lyhörd för vad barnen tycker och 
tänker. Att vi verkligen lyssnar in barnen och det tycker jag vi börjar bli 
någorlunda bra på. Exempelvis att gå vidare på barnens intresse. 

  

Monica: - Ja jag anser att genom pedagogisk dokumentation skapas möjligheter i 
det pågående arbetet med barnen. Jag får information om det enskilda barnet och 
barnens samspel. 

 

Anna: - Jag ser och upptäcker varje barn på ett annat sätt än tidigare. Förut såg vi 
barnen mer som i en grupp, här upptäcker vi varje barns behov på ett annat sätt.  

 

Alice: - Det jag känner med pedagogisk dokumentation är att flera utgår ifrån 
bestämda teman, samtidigt är det intressant att göra den helt utifrån vad barnen vill 
göra. 

 

Emma: - Jag såg flera saker som jag inte har sett tidigare bland annat kunskaper 
hos barnet som jag inte trodde att hon hade.  
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Erika: - Så att vi kan lyfta det positiva […] 

 

Hanna: - Jag får syn på vilka frågor jag ställer, vilka borde jag ha ställt. Vi 
utvecklas hela tiden. 

 
I resultat framgår tydligt att samtliga förskollärare är överens om att den pedagogisk 
dokumentation skapar en förändrad barnsyn. Den dominerande tendensen är att arbetet 
har utvecklat förskollärares sätt att utmana barnen vidare i deras lärprocesser. Andra 
positiva aspekter som lyfts fram av informanterna är att de stärkt sin lyhördhet inför 
barnens intressen, frågor och funderingar.  De får syn barns samspel och det enskilda 
barnet på ett tydligare sätt. Förskollärarna menar även att de utvecklar sitt bemötande 
gentemot barnen samt att de får syn på kunskaper hos barnen som de inte trodde de 
behärskade. Genom dokumentationsarbetet får de också verktyg att lyfta fram barns 
styrkor på ett positivt sätt.  
   
4.1.5 Förskollärarens roll i barns lärprocesser 
 
Resultatet visar att samtliga förskollärare framhåller att de utgår från barnens intresse. 
 

Maria: - Det är lika viktigt att gå barnens väg liksom vi kan gå den vägen vi hade 
tänkt.  

 

Monica: - följa upp dokumentationen genom att stötta barnet att fortsätta prova på 
olika fysiska aktiviteter och ge det andra barnet möjlighet att få bli ”tränare” i olika 
sportsammanhang. 

 

Anna: - Vi lyssnar på barnen så hittar vi ofta något att gå vidare med. Sedan lär vi 
utgå ifrån oss själva också, det går att styra lite grann om jag inte hittar något som 
barnen vill göra. 

 

Alice: - Vi försökte även utmana barnen i olika sätt […] Det blev utifrån intressen 
som dök upp i barngruppen. Ofta blir det inte som vi tänkt oss från början, de 
kommer alltid någon idé och blir de fler som tycker att den idén verkar rolig då 
utforskar vi det området mer. 

 

Emma: - Där kan jag uppleva tillsammans med barnen […]Det gäller att hitta olika 
vägar, för att barn är olika. […] Det ska inte finnas en mall utan den mallen gör jag 
själv som pedagog både utifrån mina kunskaper och utifrån det jag ser hos barnen. 
[…] Ibland tror jag det handlar om att vi pedagoger tror att vi ska göra på ett sätt, 
det viktigaste är att inte tror så mycket utan bara genomföra saker.  

 

Erika: - För honom var lika färger. För att vidareutveckla så gjorde vi det så att han 
fick saker där det inte fanns två lika färger. 

 

Hanna: - Arbetet utgår från vad barnen vill, vi började med plastdjur och kom in på 
spår ett tag sedan kom vi in på Bockarna Bruse och det blev den i flera sagor. 
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Håller vi på med exempelvis spår dokumenterar vi det. Vi försöker också se det 
med andra ögon för att det kanske är mer en spår som de är intresserad av. Så vi 
kan ta det vidare genom det. 

 

Framträdande i resultat är att dokumentationsarbetet utgår från barnens intresse 
samt att förskollärares roll är att utmana barnen vidare i deras lärprocesser. En 
avvikelse är att två informanter belyser att det är lika viktigt att utgå från barns 
intresse som att gå den väg som förskolläraren har planerat.  Det finns en tendens 
till avsaknad av resonemang gällande betydelsen av att vara medupptäckare i 
barns lärprocesser då endast en förskollärare påtalar detta. Det saknas även 
diskussioner gällande att det inte skall finnas en förutbestämt mall att förhålla sig i 
dokumentationsarbetet då endast en informant påtalar detta.  
 

4.1.6 Resultatsammanfattning  
 
Resultatet visar att förskollärare använder sig av olika tillvägagångssätt såsom visuell 
dokumentation, skriftlig dokumentation, ljudinspelningar samt intervjuer för att 
synliggöra barns lärprocesser. Det dominerande tillvägagångssättet är visuell 
dokumentation följt av reflektion och återkoppling tillsammans med barnen och 
förskollärare. Reflektion och återkoppling betonas som centralt i 
dokumentationsarbetet. En viktig aspekt som träder fram i resultatet är avsaknaden av 
diskussion kring att hitta olika tillvägagångssätt eftersom barn också är olika. Påfallande 
få använder tillvägagångssättet ljudinspelningar, intervjuer och film för att synliggöra 
sitt bemötande gentemot barnen samt för att fånga deras frågor och funderingar.  
 
Tydligt är att samtliga förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation och är 
överens om att den synliggör barns utveckling och lärande samt att den ska utgå från 
barns intresse. Dock finns det en brist på resonemang kring att barnen själva får syn på 
sitt eget lärande genom den pedagogiska dokumentationen.  
 
Informanterna är eniga om att deras roll handlar om att utmana barnen i deras 
lärprocesser. Påfallande få lyfter fram betydelsen av att vara medupptäckare i barns 
lärprocesser samt att det inte ska finnas någon förutbestämd mall att förhålla sig till i 
dokumentationsarbetet. Ingen informant påtalar att den erfarenhet och kunskap som de 
tillägnar barnen är lika viktiga som de lärdomar barn kan tillägna dem.  
 
Intressant i resultatet är att barns intresse och läroplanen lyfts fram som lika vikiga 
utgångspunkter i dokumentationsarbetet. Enbart en informant lyfter fram att 
dokumentationer utgör grund för vilka mål som väljs ut och att dessa utgår från barns 
intresse.  
 
Samtliga anser att pedagogisk dokumentation främjar verksamhetsutvecklingen. Detta 
genom att de lär sig nya saker om sig själv, barnen och verksamheten samt att den 
synliggör brister i verksamheten och skapar verktyg att gå vidare.  Resultatet visar en 
påfallande samstämmighet gällande att den pedagogiska dokumentationen skapar en 
förändrad barnsyn. Detta genom att förskollärare blir mer lyhörda inför barns frågor, 
funderingar och intressen. De får också syn på det enskilda barnet och deras samspel 
tydligare. Det betonas även att de får verktyg att lyfta fram barns styrkor på ett positivt  
sätt. 
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5. Diskussion 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera på vilka sätt förskollärare 
dokumenterar barns lärprocesser i den dagliga verksamheten för att främja en fortsatt 
verksamhetsutveckling. De övergripande frågorna är på vilka sätt förskollärare 
dokumenterar i den dagliga verksamheten samt på vilka sätt de anser att 
dokumentationsarbetet påverkar verksamhetsutvecklingen. I detta kapitel kommer vi att 
inleda med en metoddiskussion innehållande våra reflektioner gällande vårt val av 
metod samt det lärande som arbetet medfört. Därefter följer en resultatdiskussion med 
en återkoppling till den litteratur och den forskning som tidigare redovisats och våra 
tolkningar i samband med detta. Kapitlets avslutande del handlar om våra reflektioner 
kring examensarbetets didaktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning.  

 
5.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att använda kvalitativa intervjuer för att undersöka på vilka sätt som 
förskollärare dokumenterar barns lärprocesser i den dagliga verksamheten för att främja 
en fortsatt verksamhetsutveckling. Det ansågs därför betydelsefullt att skapa en 
förståelse för informanternas egna resonemang och uppfattningar gällande området samt 
att urskilja olika mönster i förskollärarnas svar. Under intervjuernas gång medverkade 
vi tillsammans. En av oss hade huvudansvaret och ställde intervjufrågorna medan den 
andre skrev ner anteckningar och kompletterade med följdfrågor. Fördelen med att vara 
två personer under intervjuernas gång var att vi kunde dela upp arbetet. Om 
förskollärarna ansåg en fråga svårbegriplig kunde vi tydliggöra den så att frågan blev 
lättare att uppfatta. Vi genomförde intervjuerna med en informant åt gången i ett 
arbetsrum som låg avsides på de utvalda förskolorna. Intervjufrågorna skickades inte ut 
i förväg då vi ville att intervjuerna skulle utgå från förskollärarnas egna erfarenheter och 
kunskaper. En intressant aspekt vid genomförandet hade varit att använda observationer 
parallellt med kvalitativa intervjuer. Detta för att få en mer omfattande bild och insyn i 
hur förskollärarna faktiskt arbetar i praktiken. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
 
I detta avsnitt diskuteras våra resultat utifrån den litteratur och forskning som tidigare 
redovisats och våra reflektioner i anknytning med detta. Det görs utifrån resultatets 
teman: tillvägagångssätt och reflektion, dokumentation och pedagogisk dokumentation i 
förskolan, dokumentationens inverkan på verksamhetsutvecklingen, pedagogisk 
dokumentation en förändrad barnsyn samt dokumentation och förskollärarens roll i 
barns lärprocesser. 
 
5.2.1 Tillvägagångssätt och reflektion 
 
Dahlberg m.fl. (2002) och Wehner-Godée (2010) lyfter fram att det är betydelsefullt att 
med varierande tillvägagångssätt observera och dokumentera hur barns olika 
lärprocesser fungerar och tar sig i uttryck i förskolan. I resultatet blir det synligt att 
förskollärare använder sig av olika tillvägagångssätt såsom visuell dokumentation, 
skriftlig dokumentation, ljudinspelningar samt intervjuer för att synliggöra barns 
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lärprocesser. Dock dominerar visuell dokumentation sammantaget med barns och 
övriga förskollärares reflektioner. Wehner-Godée (2010) betonar vikten av använda 
olika tillvägagångssätt, eftersom en metod inte har förmågan att fånga in allt i barns 
lärprocesser, samt att de alla bär på varierande begränsningar och fördelar. Det kan 
tydas ur resultatet att visuell dokumentation ses som det mest fördelaktiga 
tillvägagångssättet att samla in dokumentationer. Informanterna lyfter fram att det är ett 
bra tillvägagångssätt att använda tillsammans med både yngre och äldre barn, då de via 
denna dokumentationsform får en konkret bild, vilket är ett stöd för barn att minnas en 
viss situation eller aktivitet. Den konkreta bilden betonas som en bra utgångspunkt för 
reflektion, där också anteckningar kan föras för att synliggöra barnens frågor och 
funderingar samt genererar hur arbetet kan fortskrida. Förskollärare i vår studie 
framhåller även att kameran är ett enkelt föremål att ha med sig under den dagliga 
verksamheten. En viktig synvinkel som träder fram i vårt resultat är att det finns en 
avsaknad av diskussion kring att finna olika sätt att dokumentera eftersom barn också är 
olika. Endast en förskollärare lyfter fram denna aspekt. Då alla barn samspelar och 
kommunicerar med omvärlden på en mängd olika vis, ser vi vikten av att som 
förskollärare vara närvarande tillsammans med barnen, samt använda flera olika 
tillvägagångssätt dokumentera. Detta för att skapa förutsättningar att se och lyssna till 
varje barn samt få fatt i hur deras olika lärprocesser fungerar. 
 
Wehner-Godée betonar att ljudinspelningar är ett bra verktyg för att uppfatta barns 
samtal och frågor. Men även för att få kännedom om hur förskollärare bemöter och 
förhåller sig till barnen. Författaren anser att förskollärare har kunskap om att de inte 
ska ställa ledande frågor till barnen, men att det är något som ändå sker i förskolans 
verksamhet. Detta resonemang stämmer överens med Lenz Taguchi (1997) som lyfter 
fram att pedagogisk dokumentation kontinuerligt ger förskollärare kunskap om deras 
förhållningssätt till barnen och övriga inom förskolan samt till kunskap och lärande. En 
intressant aspekt som framkom i vårt resultat är en tendens till avsaknad av resonemang 
gällande tillvägagångssättet ljudinspelning. Två informanter lyfter dock fram att 
ljudinspelningar är ett bra sätt för att få syn på vilka frågor de ställer till barnen samt hur 
de bemöter dem. Vi ser också att det är betydelsefullt av att använda tillvägagångssättet 
ljudinspelningar, inte bara för att få syn förskollärares förhållningssätt och vilka frågor 
de ställer till barnen. Men även för att synliggöra hur barn bemöter varandra för att få 
verktyg och skapa en medvetenhet kring hur barn tänker och hur de förhåller sig till 
varandra.  
 
Påfallande få förskollärare lyfter fram att de använder sig av intervjuer som 
tillvägagångssätt. Wehner-Godée (2010) anser att intervjuer är fördelaktigt att använda 
innan temaarbeten i förskolan ska startas upp eftersom tillvägagångssättet kan ge 
information om barns olika kunskaper inom ett visst område. Vi ser vikten av att lyfta 
fram barns frågor, funderingar och kunskaper för att kunna möta dem med relevanta 
frågor. Men även för att få insikt och verktyg till hur arbetet tillsammans med barnen 
kan fortskrida för att främja deras utveckling och lärande. 
 
Utifrån de ovanstående resonemangen kan tolkas att det finns ett bristande användande 
av olika dokumentationsformer för att synliggöra hur barns lärprocesser fungerar. 
Tolkningen varför tillvägagångssättet ljudinspelningar och intervjuer inte används lika 
frekvent som exempelvis visuell dokumentation, kan vara att det inte är lika enkelt att 
spela upp en ljudfil för barn och föräldrar, som det är att visa upp en konkret bild som 
exempelvis sitter uppsatt på väggen.  
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Wehner-Godée (2010) lyfter fram flera fördelar med visuell dokumentation som att 
händelser och aktiviteter verksamheten synliggörs, den skapar förutsättningar för dialog 
mellan barnen och förskollärarna samt barnen emellan. Författaren betonar även att den 
som sköter kameran fångar upp bilder som för denne är intresseväckande, vilket medför 
att vad som dokumenteras är beroende av vem som fotograferar. Till diskussionen 
belyser Bjervås (2011) i sin avhandling att förskollärare väljer ut de bilder som ska 
utgöra diskussionsunderlag mellan barnen och dem själva. I och med denna handling 
begränsas barnens utveckling av vuxnas handlingar. Intressant i vårt resultat är att ingen 
informant lyfter fram att barnen dokumenterar med kameran. Vilket kan tolkas som att 
barnen inte får möjlighet att vara delaktiga i detta arbete, utan att det genomförs av 
förskollärarna. Om barnen inte får ansvara över kameran eller välja ut bilder kan det 
tydas som att bilderna som tas och väljs ut, utgår från det som de vuxna anser vara 
viktigt och relevant och inte utifrån barnens perspektiv. Något som också blir synligt via 
resultatet är att ingen informant tar upp tillvägagångssättet film som en 
dokumentationsform. Vår tolkning är att tillvägagångssättet upptar mycket tid och även 
kräver att en viss sorts utrustning, vilket kan vara anledningen till varför det väljs bort 
av förskollärarna i studien.  
 
5.2.2 Dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan 
 
I vårt resultat blir det synligt att samtliga förskollärare arbetar med pedagogisk 
dokumentation. Endast ett fåtal informanter betonar att de inte följer upp alla 
dokumentationer. En intressant aspekt som framkommer är att en förskollärare lyfter 
fram att pedagogisk dokumentation synliggör kunskaper hos barn som hon inte trodde 
att barnet behärskade. Dahlberg m.fl. (2002) menar att pedagogisk dokumentation 
skapar förutsättningar för att granska och därmed utveckla förskollärares pedagogiska 
arbetssätt. Genom att aktivt lyssna till barnen förändras förhållanden i förskolan, vilket i 
sin tur skapar nya konstruktioner av både barnet och förskolläraren. Det är också först 
då, som förskollärare får kunskap om barns förmågor och kunnande. Vidare beskriver 
författarna att det är betydelsefullt att ta reda på vem barnet är här och nu, eftersom 
konstruktionen av barnet medför hur vi väljer att forma förskolans verksamhet samt det 
pedagogiska arbetet.  
 
Framträdande i resultatet är att samtliga informanter framhåller vikten av att barn och 
förskollärare samlas och reflekterar kring dokumentationen för att kunna främja 
utveckling och lärande. Detta är i linje med Dahlberg m.fl. (2002), Lenz Taguchi (1997) 
och Palmer (2011) som lyfter fram att en förutsättning för utveckling är att barn får 
vända tillbaka till dokumentationen, för att på ett nytt vis reflektera över tidigare 
händelser. Författarna betonar även att pedagogisk dokumentation bygger på ett 
gemensamt reflektionsarbete som för arbetet i förskolan vidare. De menar att reflektion 
förändrar och skapar nya synsätt hos barn, samt synliggör deras tidigare och aktuella 
upplevelser och erfarenheter. Reflektionsarbetet är enligt författarna avgörande för att 
en dokumentation ska bli pedagogisk. Detta överensstämmer vad som framkommer i 
resultatet då förskollärare betonar att reflektion bidrar till utvecklingsmöjligheter, nya 
synsätt och infallsvinklar.  
 
Enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) lyfter man inom Reggio Emilia fram att kunskap 
föds ur samspel och genom dialog med andra människor. I stödmaterialet (2012) står 
det skrivet att det är viktigt att synliggöra barns samtal och sociala samspel via den 
pedagogiska dokumentationen. Det finns en tendens till avsaknad av reflektion barnen 
emellan då endast två förskollärare påtalar vikten av detta. Det kan tydas som att 
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reflektion mellan vuxen och barn samt mellan förskollärare är central, men att samtalen 
mellan barnen inte uppmärksammas på samma vis.   
 
Lenz Taguchi (1997), Dahlberg m.fl. (2002) och Palmer (2011) lyfter fram att 
pedagogisk dokumentation påvisar barns pågående lärprocesser som i stunden är 
närvarande i förskolans verksamhet. Vilket är i linje med vad samtliga informanter 
lyfter fram i vårt resultat, då de alla betonar att barns utveckling och lärande synliggörs 
genom dokumentationen. Intressant är att det finns en avsaknad av resonemang kring att 
barnen själva får syn på sin egen utveckling då endast två förskollärare påvisar detta. 
Det kan tolkas som att pedagogisk dokumentation ses som ett verktyg att synligöra för 
förskollärarna hur barnen skapar kunskap. Men att mindre vikt läggs vid att barnen 
själva får syn på sina egna sätt att söka kunskap. Palmer lyfter fram att en förutsättning 
för barns utveckling och lärande är just att de får syn på sina frågor, funderingar och 
kunskaper. Enligt Lenz Taguchi (1997), Jonstoij och Tolgraven (2001) är strävan inom 
Reggio Emilia att barnen bär med sig insikten att de själva har huvudrollen i sina liv och 
i sitt lärande.  
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anser att pedagogisk dokumentation först 
blir möjlig då den utgår från de läroplansmål som är aktuella i förskolan och som barn 
ska ha förutsättningar att skapa en förståelse för. Det handlar om att förskollärare ska 
förstå innehållet i strävansmålen, tolka dess syften samt förverkliga detta i förskolans 
dagliga arbete. Förskollärare ska forma en verksamhet utefter barns behov för att skapa 
förutsättningar för utveckling och lärande. Författarna anser även att det är 
betydelsefullt att de olika målområdena är flexibla så att det finns möjlighet för 
förskollärare och barn att förändra utifrån de infall och idéer som kommer upp under 
arbetsprocessen. Även Wehner-Godée (2010) menar att det är betydelsefullt att 
dokumentationer är utgångspunkt för hur förskollärare organiserar och förbereder 
aktiviteter som ska genomföras i förskolan tillsammans med barnen.  
 
Dominerande i vårt resultat är att läroplanen ses som utgångspunkt för 
dokumentationsarbetet. Påfallande många beskriver också att de utgår från barns 
intresse och att det styr hur arbetet fortskrider. En intressant synpunkt som framträder är 
att två förskollärare beskriver att det är lika viktigt att följa barnens intresse i olika 
aktiviteter, som att gå den väg de planerat utifrån läroplanen. Dessa informanter är även 
de som arbetat längst i förskolans verksamhet. De har uttryckt att det är positivt att utgå 
från läroplanen, istället för hur det var tidigare i deras yrkeskarriär, då de utgick från 
vad de själva planerade. Utifrån detta kan det tolkas som att det finns en tendens att 
läroplanen mål styr hur olika aktiviteter planeras och genomförs, istället för att den 
utgår från hur barn skapar kunskap samt vad de visar intresse för. Det kan också tydas 
att det funnits en tradition som inbegripit att planera verksamheten utifrån färdiga 
mallar. Tolkning är att det föränderliga arbetssättet som pedagogisk dokumentation 
medför kan vara ovant och att det är enklare att utgå från läroplanens ”mall”. Ur vår 
synvinkel är det betydelsefullt att arbetet med pedagogisk dokumentation beaktar 
läroplanens olika målområden, men utan att för den delen styra dokumentationsarbetet. 
En annan avvikelse som framkommer i resultatet är att endast en förskollärare beskriver 
att dokumentationer utgör grunden för vilka mål som sätts upp i verksamheten.  Dessa 
utvärderas för att se hur utvecklingen fortskrider samt att de utgår från barngruppens 
behov och vad de visar intresse för. Denna informant är den enda i vår 
undersökningsgrupp som arbetar på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Det kan tydas 
som att förskolorna i vår studie både utgår från läroplanens mål samt från barns 
intressen i dokumentationsarbetet. Men skillnaden som visar sig i resultatet är att inom 
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den Reggio Emilia inspirerade förskolan utgör dokumentationer som utgår från barnens 
behov och intressen grunden för vilka målområden som ska vara i fokus i 
verksamheten.     
 
5.2.3 Den pedagogiska dokumentationens inverkan på 
verksamhetsutvecklingen 
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att det är viktigt att diskutera barns 
kunskaper i förhållande till läroplanen och sedan välja ut mål som man vill att barn skall 
få en möjlighet att skapa sig en förståelse för. Förskollärare ska utforma en verksamhet 
där lustfyllda och intresseväckande aktiviteter genomförs i samspel med barns olika 
lärprocesser. De förändringar som sker i barns utveckling och lärande skall 
dokumenteras, utvärderas och analyseras samt sättas i relation till vad förskolan 
erbjuder barnen. Detta i sin tur utgör underlag för verksamhetsutvecklingen. I vårt 
resultat visas tydligt att samtliga förskollärare anser att dokumentationsarbetet främjar 
verksamhetsutvecklingen genom att de lär sig nya saker om barnen, sig själva och 
verksamheten. Merparten av informanterna beskriver att de planerar aktiviteter med 
utgångspunkt i läroplanens mål och genomför dessa på ett lustfyllt sätt tillsammans med 
barnen. Barnen är delaktiga i dokumentationen genom att de får återvända till 
dokumentationen och reflektera.   
 
Palmer (2011) beskriver att pedagogisk dokumentation är ett sammanflätat uppdrag och 
att dokumentera barn och utvärdera verksamheten är detsamma. I stödmaterialet (2012) 
betonas att det är ett redskap som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete där både 
barn och förskollärare ska vara delaktiga i processen. Den är även ett verktyg för att 
granska hur förskolan ser till barns olika behov i deras lärprocesser. Detta är en 
förutsättning för att pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till en utveckling av 
verksamheten. Framträdande i resultatet är samtliga beskriver att reflektion tillsammans 
med barnen och arbetslaget är viktigt för utvecklingen av verksamheten. Merparten av 
informanterna anser också att dokumentation främjar verksamhetsutvecklingen eftersom 
de lär sig nya saker om sig själva, barnen och verksamheten. Flera anser även att den 
gynnar verksamheten genom att synliggöra brister i förskolan samt att den skapar 
redskap att kunna gå vidare i arbetet. Vår tolkning är förskollärarna anser att pedagogisk 
dokumentation öppnar upp för nya möjligheter att utveckla verksamheten samt att 
uppdraget att dokumentera barnen och utvärdera verksamheten går hand i hand.  
 
5.2.4 Pedagogisk dokumentation en förändrad barnsyn 
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) skildrar att förskolan historiskt sett har präglats av 
olika sätt att se på barn. Två synsätt har varit dominerande och det ena inbegriper 
uppfattningen att om barn bara får leka och skapa fritt, så kommer de automatiskt att 
utvecklas och lära. Det andra sättet att se på barn handlar om att de ses som oskrivna 
blad, som passivt väntar på att vuxna ska erbjuda dem kunskap och lärdom. Lenz 
Taguchi (1997) menar dock att ett nytt synsätt idag finns inom förskolan, där barn ses 
som rika, kompetenta och aktivt kunskapssökande. Författaren beskriver att inom 
Reggio Emilia anses människans barnsyn ständigt formas och konstrueras. Vår barnsyn 
kan enligt Reggio Emilias sätt att se inte skapas ur ingenting, utan är bundet till vårt 
samspel med omvärlden.  
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Detta stämmer väl överens med vad som framkommit i vårt resultat. Det framgår tydligt 
att samtliga förskollärare är överens om att pedagogisk dokumentation skapar en 
förändrad barnsyn. De får syn på barns samspel och det enskilda barnet på ett tydligare 
sätt. Andra positiva aspekter som lyfts fram av informanterna är att de stärkt sin 
lyhördhet inför barnens intressen, frågor och funderingar.  Arbetet har även utvecklat 
förskollärares sätt att utmana barnen vidare i deras lärprocesser. Förskollärarna menar 
att de utvecklat sitt bemötande gentemot barnen samt att de får syn på kunskaper hos 
barnet som de inte trodde det behärskade. Genom dokumentationsarbetet får de också 
verktyg att lyfta fram barns styrkor på ett positivt sätt.  
 
Vår tolkning är att förskollärare ser på pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg 
som förändrar deras barnsyn genom att den ständigt synliggör barnen, dem själva och 
verksamheten. Genom dokumentation utvecklar de sin roll som förskollärare, då de blir 
mer lyhörda inför barnens intressen, frågor och funderingar. När det sker får de också 
verktyg att utmana barnen vidare i deras sätt att skapa kunskap. Ett fåtal informanter 
lyfter fram att de utvecklar sitt bemötande gentemot barnen och därigenom får de också 
syn på kunskaper hos barnen som de tidigare inte känt till. Pedagogisk dokumentation 
framhålls också som ett verktyg för att påvisa barns styrkor. 
 
5.2.5 Förskollärarens roll i barns lärprocesser 
 
Förskollärarens roll handlar om att uppmärksamma och skapa sig en förståelse för barns 
pågående lärprocesser i förskolans verksamhet genom att aktivt se och lyssna, utan 
någon förutbestämd mall för vad som ska ske i verksamheten samt vilka kunskaper 
barnen ska tillägna sig. Det handlar istället om att dokumentera hur barn utforskar och 
konstruerar sin omvärld, genom olika tillvägagångssätt. Utifrån detta kan förskollärare 
skapa sig förståelse för vilka förmågor barnen besitter, hur barns lärprocesser och lär 
strategier tar sig i uttryck och därmed få kunskap om hur de kan utmana barnen vidare. 
Betydelsefullt är att förskollärare låter sig inspireras av det barn säger och gör samt 
hålla att barns frågor, hypoteser och fantasier vid liv. (Lenz Taguchi, 1997; Dahlberg 
m.fl. 2002; Palmer, 2011 & Wehner-Godée, 2010).  
 
Diskussionen är i linje med Rasmussson och Erberth (1996) som lyfter fram att samtal 
och kommunikation inverkar på alla som tar del. De betonar att genom samspel och 
dialog får förskolläraren kunskap av barnet likväl som barnet får kunskap genom 
förskolläraren. Även Kennedy (1999) tar upp liknade argument och framhåller att det är 
betydelsefullt att vara medforskare i barns lärprocesser samt att arbetet med barnen bör 
utgå från att lyfta fram deras styrkor. Förskollärares förundran och nyfikenhet inför 
omvärldens alla fenomen är enligt Dahlberg m.fl. (2002) en förutsättning för att kunna 
vara medforskare i barns sökande efter kunskap. Dessa resonemang stämmer väl 
överens med vad vårt resultat visar. Dominerande är att förskollärare utgår från barns 
intresse samt att de eniga om att deras roll handlar om att utmana barnen i deras sätt att 
söka kunskap. Få informanter lyfter fram att det är betydelsefullt att agera medforskare i 
barns kunskapssökande, vilket kan tolkas som att förskollärare utgår från barns 
intressen att söka kunskap, men att det föreligger en tendens att föra över sina befintliga 
kunskaper till barnen, istället för att utforska och söka kunskap tillsammans. Vi ser 
vikten av att som förskollärare förstå att det inte finns ett rätt svar, utan många möjliga. 
Det är betydelsefullt att se att den erfarenhet och kunskap som vuxna kan ge barn, är 
lika viktig som de lärdomar barnen kan tillägna vuxna.  
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5.3 Didaktiska implikationer 
 
En intressant aspekt som kommer fram i vårt resultat är att barns intresse och läroplanen 
lyfts fram som lika viktiga utgångspunkter i dokumentationsarbetet. Det förefaller att 
det finns en tendens att barns intresse och utforskade får stå tillbaka för att läroplanens 
mål ska förverkligas i förskolan, vilket enligt oss är en viktig fråga att ta upp till 
diskussion.  

 
5.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vårt förslag till vidare forskning är att genom observationer undersöka om läroplanen är 
styrande i hur dokumentationsarbetet planeras och genomförs. 

 
5.5 Slutord  
 
Genom examensarbetets process har vi fördjupat våra kunskaper inom området 
pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Vilket vi hoppas kommer att vara 
aktuellt i vårt framtida yrke som förskollärare. Vi bär med oss och delar åter följande 
citat med våra läsare: 
 

Som vuxen behöver vi lära oss att bli nyfikna igen. Vi måste återupptäcka 
nyfikenheten och förundran inför naturen, kulturen och samhället, men framför allt 
inför vad barn tänker och gör. Vi behöver vara fulla av förundran över vad barn 
säger och gör och därmed nyfikna på att fortsätta lyssna på dem och höra vad de 
säger och gör. 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2011:208) 
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6.1 Bilaga 1 Informationsbrev 
 
 

 
 
 
Akademin för utbildning och ekonomi 

Kurs: Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik, 15 hp 
 
Datum 2012-XX-XX 
 
Till förskolechef och förskollärare. 
 
Hej! 
 
Vi heter Annika Rehle och Erik Jansson och studerar till förskollärare vid Högskolan i 
Gävle. Vi läser under hösten den avslutande terminen samt skriver vårt examensarbete 
som handlar om dokumentation i förskolan. Med anledning av detta kommer vi att 
genomföra intervjuer gällande dokumentationen på några förskolor. 
 
Vi tänker undersöka på vilka sätt den pedagogiska verksamheten i förskolor 
dokumenteras för att främja en fortsatt verksamhetsutveckling. 
 
Informanterna garanteras anonymitet, de kommer att ges fingerade namn samt att 
förskola och kommun kommer ej anges. Medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas om informanterna finner en sådan anledning. 
 
Examensarbetet kommer att publiceras i HiG:s databas DIVA. 
Vi kommer endast att använda intervjuerna och ljudinspelningar av förskollärare som 
gett sitt tillstånd att vara med i examensarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Rehle xxx 
Erik Jansson xxx 
 
Handledare: Fil. Dr Annika Elm Fristorp  
Akademin för utbildning och ekonomi xxx 
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6.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 

• Vad dokumenterar du i det dagliga arbetet? 
 

• På vilka sätt dokumenterar ni i förskolan?  
 

• Berätta om några konkreta exempel på dokumentation? 
 

• På vilka sätt följer ni upp dokumentationen? 
• Hur används dokumentation i er förskola? 

 
• På vilka sätt anser du att dokumentationsarbetet påverkar 

verksamhetsutvecklingen? 
 

• Har du något mer att tillägga? 

 
 
 
 
 


