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Eriksson, Angelica & Zackrisson, Stina (2014), Dokumentation i förskolan, 

Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Sammanfattning 

I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att i 

uppdraget som förskollärare ingår det att kontinuerligt och systematiskt dokumentera 

verksamheten för att den ska utvärderas, utvecklas och kvaliteten vara god. ”Syftet med 

utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalité, d.v.s. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s.14-15). För att 

uppfylla detta mål behöver förskollärare få fler synsätt, infallsvinklar och metoder vilket 

är avsikten att detta arbete ska bidra till. 

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur förskolor arbetar med 

dokumentation. De frågeställningar arbetet berör är vad fokus läggs vid i 

dokumentationsarbetet samt undersöka hur pedagoger använder det insamlande 

dokumentationsmaterialet. Genom att besöka sju förskolor har data inhämtas via sju 

enkäter och sju samtal från erfarna pedagoger som arbetar inom förskolan.  

Resultatet visar att alla förskolor dokumenterar med syftet att synliggöra barns lärande 

och utveckling utifrån deras intresse, förmåga och kunskap. Det visar också att 

förskolor använder olika verktyg och metoder vid dokumentationsarbete. Förskolorna 

framhåller vikten av att reflektera över dokumentationerna tillsammans i arbetslaget för 

att utveckla verksamheten. Vår slutsats av studien är att alla förskolor är eniga om att de 

upplever dokumentationen som något positivt då den synliggör barnens lärande och 

reflektion leder arbetet framåt. Samtidigt visar det att pedagoger känner sig stressade 

över dokumentation då tiden inte räcker till. Trots detta överväger fördelarna 

nackdelarna vilket visas i studien då pedagogerna försöker att hitta metoder och 

förutsättningar för att finna tid för dokumentationsarbetet.  

 

Nyckelord: Dokumentation, dokumentationsmetoder, förskola, pedagogisk 

dokumentation  
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Förord 

Vi vill tacka alla förskolor som tagit sig tid att svara på vår enkät och även tagit emot 

oss för besök. Det är era yrkeserfarenheter och tankar som ligger till grund för denna 

studie. Vi vill tacka vår handledare som hjälpt och väglett oss i vår skrivprocess i både 

med- och motgångar. Slutligen vill vi tacka våra familjer som har uppmuntrat och 

stöttat oss under hela vår utbildningstid. Utan er vore inte detta möjligt. 

 

Siljansnäs/Venjan 18 november 2014 

Back Angelica Eriksson och Knipnäs Stina Zackrisson 
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Bakgrund 

Inledning 

I Skollagen (Skolverket, 2011) kan vi läsa att arbetet i förskolan ska vila på beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund. Denna studie är ett försök i att komma 

dokumentationsarbetet närmare med stöd av vetenskapen. 

Under vår utbildning har vi besökt ett flertal förskolor i olika kommuner och upptäckt 

att dokumentationsarbetet skiljer sig åt på många sätt. Vid besöken vidgades våra 

perspektiv och erfarenheter och tanken att skriva om dokumentation i förskolan väcktes. 

Vi upplever att arbetet med dokumentation tar olika stor plats i förskolor och det finns 

många metoder och syften med arbetet. Därför vill vi undersöka detta område närmare 

för att få flera synsätt och kunskap kring dokumentation i förskolan. I förskolans 

styrdokument Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att i uppdraget som 

förskollärare ingår det att kontinuerligt och systematiskt dokumentera verksamheten för 

att den ska utvärderas, utvecklas och kvaliteten vara god. ”Syftet med utvärdering är att 

få kunskap om hur förskolans kvalité, d.v.s. verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s.14-15). I läroplanen för förskolan står det 

att verksamheten ska dokumenteras men det står ingenting om vilka metoder som ska 

användas. Därför vill vi undersöka hur förskolorna gör praktiskt när de arbetar med 

dokumentation och vilka metoder som används inom förskolans verksamhet.  

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) så vidgades deras perspektiv på dokumentation 

då de i arbetslaget började fundera över sina egna värderingar och reflekterade 

tillsammans. De fick då en ny bild av barns lärande jämfört med vad de tidigare hade. 

Tack vare dokumentationsarbetet kunde de synliggöra barns lärande på nya sätt. De såg 

att alla barn inte lär på samma sätt och det finns inga färdiga mallar av hur barns lärande 

sker. Liksom Åberg och Lenz Taguchi (2005) vill vi också få flera synvinklar och mer 

kunskap runt dokumentationsarbetet i förskolan. Vi vill väcka tankar och reflektioner 

kring området dokumentation hos berörda parter.  
Didaktik handlar om att kunna förstå sin omvärld och erfara den genom att tillämpa 

kunskaper och kompetenser (Hansén & Forsman, 2011). Även Skolverket definierar 

didaktik som att undervisa, lära och att tillägna sig 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik). Den teoretiska 

bakgrunden till begreppet didaktik innebär ett handlande, alltså ett görande. Det betyder 

att pedagoger inte enbart kan lita på teorier kring dokumentation utan även på praktiskt 

arbete (Hansén & Forsman, 2011). Genom dokumentationen har pedagogerna ett 

verktyg för att arbeta både praktisk och teoretisk. Med hjälp av dokumentationen kan 

pedagoger synliggöra barns utveckling och föra lärandet framåt. Dels synliggörs 

utvecklingen för barnen själva vilket ökar det demokratiska inflytandet (Vallberg Roth 

& Månsson, 2010). Pedagoger kan se effekter av dokumentationsarbete och därigenom 

görs förändringar i exempelvis den fysiska miljön i förskolan för att främja lärandet 

inom vissa specifika områden. Barn i förskolan tillägnar sig kunskaper och kompetenser 

genom att uppleva, utforska och ta sig an omvärlden (Hansén & Forsman, 2011). 

Dokumentationen är ett verktyg som pedagoger kan använda sig av i undervisningen då 

de behöver avgöra vad och hur de undervisar i förskolan. På så vis har barnen möjlighet 

att utmanas och utvecklas vidare. Barn kan även se sin egen utveckling och lärande 

genom dokumentationen då de kan återkoppla och minnas vad de tidigare gjort 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
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(Lindgren & Sparrman, 2003). I vår studie ska vi samtala med erfarna pedagoger för att 

tillägna oss nya kunskaper inom området dokumentation.   

 

Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolor arbetar med dokumentation. Vi vill 

studera närmare vad förskolornas fokus ligger när de dokumenterar samt se hur 

pedagoger använder det insamlade dokumentationsmaterialet. Genom att besöka 

förskolor är det möjligt att få flera synsätt, kunskaper och metoder som pedagoger kan 

ha nytta av i yrkeslivet. 

 

Frågeställning 

Våra frågeställningar är följande: 

 Vad dokumenteras i förskolan? 

 Hur gör pedagoger när de dokumenterar i förskolan? 

 Hur används det insamlade dokumentationsmaterialet? 
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Teoretiska perspektiv 

Nyckelbegrepp 
Under teoretiska perspektiv kommer nyckelbegreppen dokumentation och pedagogisk 

dokumentation i förskolan att belysas då det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa. 

Även forskning som finns kring området dokumentation och pedagogisk dokumentation 

i förskolan kommer att presenteras. 

 

Dokumentation 

Enligt nationalencyklopedin betyder dokumentation ”sammanställning av skriftligt 

underlag (dokument) i en viss fråga” 

(http://www.ne.se/dokumentation/155134?i_h_word=pedagogisk+dokumentation). 

Riddarsporre och Persson (2010, s.231) menar att begreppet dokumentation betyder ”att 

insamla och sammanställa information”. Nationalencyklopedin och Riddarsporre och 

Persson (2010) beskriver begreppet på liknade sätt. Dokumentation handlar om att 

samla in data över det som sker i förskolans verksamhet. Enligt Lenz Taguchi (2013) är 

dokumentation retrospektiv vilket betyder att den alltid är tillbakasyftande, den visar 

upp en del av vad som tidigare skett. Enligt Skolverkets hemsida 

(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-

arbetet/pedagogisk-dokumentation) berör dokumentation det som sker mellan barn, 

vuxna och miljön i verksamheten med hjälpmedel som kamera och film eller penna och 

papper. När förskolor sätter upp foton på väggar kan det göras i syfte att sammanställa 

information av det som hänt i verksamheten, d.v.s. ett retrospektiv (Elfström, 2008). 

Enligt författarna Åberg och Lenz Taguchi (2005) så är dokumentation ett verktyg för 

senare reflektion men de poängterar att utan dialog i arbetslaget uteblir utvecklingen av 

dokumentationen. De menar även att barnen är viktiga att bjuda in för diskussion och 

reflektion. Genom att analysera och diskutera den dokumentation som gjorts i ett 

arbetslag kan verksamheten utvecklas och kallas därmed för pedagogisk dokumentation 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Inom Reggio Emilia ser de på dokumentation som en 

plats för demokrati och politik. Med det menas att barn är samhällsmedborgare, de har 

rätt att göra sin röst hörd och påverka verksamheten i förskolan. Genom 

dokumentationen synliggör pedagogerna barns lärande och de finner mening i barnens 

vardag (Alnervik, 2013).  

 

Pedagogisk dokumentation 

I den pedagogiska dokumentationen synliggör pedagogerna barns lärande, de finner 

mening i barnens vardag och verksamheten kan utvecklas efter reflektion med 

arbetslaget och/eller med barnen (Alnervik, 2013). Pedagogisk dokumentation handlar 

om att leda arbetet framåt, vilket betyder att förändra och vidareutveckla arbetssättet. 

Detta betyder att pedagogerna intar ett prospektivt arbetssätt enligt Lenz Taguchi 

(2013). Hon menar också att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en 

kommunikation. Pedagogerna ska vara öppna för alla synsätt, infallsvinklar och 

diskussioner, hon säger att den ”pedagogiska dokumentationen är inget i sig utan blir 

det man gör det till” (2013, s.14). Enligt Elfström (2008) så blir dokumentationen 

pedagogisk när organisationen, miljön och materialet är underlag för reflektion och 

analys. Författaren framhåller att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt verktyg. 

http://www.ne.se/dokumentation/155134?i_h_word=pedagogisk+dokumentation
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-arbetet/pedagogisk-dokumentation
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-arbetet/pedagogisk-dokumentation
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Både Lenz Taguchi (2013) och Elfström (2008) förklarar att pedagogisk dokumentation 

ska ske i samspel med arbetslaget och/eller med barnen. Enligt Skolverkets hemsida 

(http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-

arbetet/pedagogisk-dokumentation) är pedagogisk dokumentation en arbetsmetod som 

pedagoger kan använda sig av när de ska följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten i förskolan. Vallberg Roth och Månsson (2010) skriver att det inte är det 

enskilda barnets resultat, kunskaper och prestationer som ska utvärderas, utan det är 

verksamheten som ska utvärderas och utvecklas framåt. Den pedagogiska 

dokumentationen inspireras ofta av Reggio Emilia-filosofin enligt Riddarsporre och 

Persson (2010). Barns lärande följer inte en rak linje utan är mer som författarna 

uttrycker det som en ”spagettiröra”. Med detta menar de att barns lärande inte följer en 

viss mall utan det kan ta olika vägar och riktningar. Pedagogisk dokumentation handlar 

även om att reflektera över dokumentationen tillsammans i arbetslaget och helst i 

sampel med barnen (Lenz Taguchi, 2013). Det är när dokumentationen bearbetas genom 

diskussion och reflektion som den blir pedagogisk. 

  

Forskningsöversikt 

Vår forskningsöversikt baseras på vetenskaplig litteratur hämtad från andra forskare, 

professorer och verksamma lärare runt området dokumentation som vi tagit del av. De 

vetenskapliga artiklarna har vi hämtat ifrån de databaser som högskolan tillhandahåller. 

Annan relevant litteratur har vi funnit genom www.libris.kb, de lokala biblioteken och 

kurslitteratur från utbildningen. Vi har tolkat det författarna sagt och redogör detta i vår 

forskningsöversikt nedan. 

 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia pedagogiken grundades av förskolläraren och psykologen Loris 

Malaguzzi. Malaguzzi var verksam i den Italienska staden Reggio Emilia och därav 

namnet på den pedagogik som han utvecklade (Vallberg Roth & Månsson, 2010). 

Demokrati, inflytande och delaktighet är de huvudsakliga begreppen som Reggio Emilia 

filosofin grundar sig på. Det pedagogiska förhållningsättet går ut på att upptäcka och 

utforska olikheter. Barnsynen är demokratisk där barn får ta plats, ha synpunkter och 

påverka och vara delaktiga i verksamheten. Verksamheten och dokumentationen ska 

vila på barnens frågor, funderingar och intressen för att synliggöra dessa enligt 

författarna. 

Pedagogisk dokumentation har som tidigare nämnts sitt ursprung i den Italienska staden 

Reggio Emilia. Det var genom de kommunala förskollärarnas dokumentationsarbete 

som den pedagogiska dokumentationen växte fram och spred sig till Sverige (Alnervik, 

2013). I sin avhandling stödjer sig Alnervik på Rinaldi (2014) som menar att 

dokumentation kan ses som ett multiavsiktligt verktyg. Med detta menar hon att 

dokumentationsarbetet visar barns lärprocesser, barnen lär sig genom att de finner 

mening och kunskap uppstår hos dem. Vidare skriver hon att förskolan är en arena för 

demokrati och politik där barn kan göra sin röst hörd och påverka sin situation. 

Dokumentationsarbete bidrar även till att pedagogens professionella roll utvecklas när 

praktik och teori får mötas i samtal och reflektion med arbetslaget. Detta för att 

synliggöra barns lärprocesser så de finner meningsfullheten till att vilja lära. Inom 

Reggio Emilia är lyssnandet en viktig del av pedagogiken. De menar att lyssnandet är 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-arbetet/pedagogisk-dokumentation
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-arbetet/pedagogisk-dokumentation
http://www.libris.kb/
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en kommunikation som handlar både om att lyssna och bli lyssnad till, eftersom 

människan lär genom att få tala om sina tankar och funderingar menar Rinaldi. Även 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller vikten av att lyssna. ”Med 

dokumentationens hjälp kan vi göra lyssnandet synligt” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, 

s.17). Genom att reflektera och analysera dokumentationer tillsammans i arbetslaget så 

upptäcks nya sätt att förstå lärandet och på så vis menar författarna att pedagoger aldrig 

blir färdiga med sitt arbete då det ständigt utvecklas och förändras. 

I en artikel av Turner och Wilson (2010) har de låtit tre ledare, Carlina Rinaldi, Tiziana 

Filippini och Sandra Piccinini från Reggio Emilia-rörelsen svara på frågor och samtala 

med varandra. I artikeln får läsaren följa ledarnas diskussioner kring frågorna som 

författarna ställer. De är överens om att pedagogisk dokumentation är ett oerhört 

värdefullt verktyg för pedagoger. Detta för att pedagoger ska förstå barns olika 

lärprocesser, beteenden och relationerna mellan lärare och barn. Genom pedagogisk 

dokumentation kan pedagoger förstå barn men de kan även få barnen att förstå sig 

själva. Filippini beskriver att arbetet med dokumentation är som att vara en arkeolog. 

När arkeologer går igenom dagens anteckningar så försöker de inte bara kategorisera 

fynden och placera in dem i fack utan även att placera in deras fynd i ett sammanhang. 

På liknande sätt kan pedagoger i förskolan arbeta med dokumentation menar Filippini. 

Det är då pedagoger får en djupare kunskap om lärprocessen hos barn och framförallt 

relationen till dem. När pedagogerna ställer frågan: ”Vem är barnet?” (Turner & 

Wilson, 2010, s.7) menar Rinaldi att pedagoger bygger en relation till barnen och gör 

dem delaktiga i sin egen lärandeupplevelse. Med detta menar hon att pedagoger och 

barn bör ha en dialog för att förstå och lära av varandra. Piccinini säger att ett av de 

vanligaste missförstånden med dokumentation är att pedagoger tror att de ska undervisa 

barn, utan att vara medveten om att dokumentationen är ett sätt att synliggöra barns 

lärprocesser. Pedagogisk dokumentation inom Reggio Emilia handlar om att hitta en 

metod för att förstå barnen. Filippini tar upp ett annat vanligt missförstånd inom 

dokumentation. Barns lärande följer inte en linjär linje där varje framsteg prickas in. 

Artikeln tar upp att dokumentation har hjälpt lärare att se vikten av att interagera med 

barnen och strukturera sina dagliga erfarenheter utan att ge upp sin roll som pedagog. 

Filippini säger att ett problem med pedagogisk dokumentation är att många pedagoger 

upplever det som svårt att dela med sig av sina anteckningar och sin dokumentation 

med arbetslaget. Pedagoger upplever dokumentationen som personlig eftersom den 

delas enbart med barnet och dess föräldrar. 

 

Dokumentation och etik  

I Lindgren och Sparrmans (2003) artikel diskuteras de etiska aspekterna som finns kring 

arbetet med dokumentation i förskolan. Dokumentation har fått ett genomslag i 

förskolan och används som ett verktyg för reflektion och analys. Barnen får möjligheter 

att minnas, återberätta och reflektera kring sitt lärande med dokumentation som 

hjälpmedel. Författarna talar om vikten av att varje barn har rätt till att göra sin röst 

hörd, att pedagogerna ska lyssna till varje individ och tillgodose deras behov. Allt detta 

görs för att främja ett barnperspektiv. Lindgren och Sparrman skriver att orden 

barnperspektiv och barns perspektiv är något som pedagoger ska skilja på i arbetet med 

barn, eftersom det innebär att ha olika förhållningssätt. Ett barnperspektiv innebär att en 

vuxen försöker att närma sig, förstå och eftersträva hur barn uppfattar, erfar och handlar 

i världen. Förskolan utformar verksamheten för barnens bästa genom att inta deras 

perspektiv. Författarna anser att det är viktigt med ett etiskt tänkande i 
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dokumentationsarbete för att ta hänsyn till barnperspektivet. När forskare gör en studie 

erbjuds de barn som deltar anonymitetsskydd samt att de ger sitt godkännande till att 

delta i dokumentationsarbete. Författarna ställer sig frågan om inte barn borde få samma 

möjlighet till detta vid dokumentationsarbete. De uttrycker att vuxna använder sin makt 

gentemot barnen och inte alltid tar hänsyn till barnens integritet. Barnen får en 

underordnad position då förskolan sätter normer för vad som dokumenteras. Lindgren 

och Sparrman (2003) diskuterar i sin artikel att dokumentation som visas för föräldrar 

eller andra blir en slags norm för hur barn förväntas uppträda. Förskolor ska arbeta med 

dokumentation för att det gynnar både barnen och pedagogerna enligt författarna.  

Lindgren (2012) har skrivit en artikel som även den handlar om de etiska aspekter som 

behöver åtgärdas kring de dokumentationsmetoder som används inom förskolans 

verksamhet. I artikeln skriver Lindgren om förskollärare som deltar i en universitetskurs 

som ska ge grundläggande kunskaper i pedagogisk dokumentation. Författaren följer 

förskollärarna genom deras blogginlägg där de diskuterar de etiska frågorna i samband 

med dokumentation. Förskollärarna diskuterar barnperspektivet i förhållande till 

förskolans makt som även Lindgren och Sparrmans (2003) artikel behandlar. Båda 

artiklarna trycker på att barn skulle få en mindre underordnad position i förskolan om de 

fick vara med och fatta beslut som rör dem själva som exempelvis att delta i 

dokumentationsarbetet. I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) står det tydligt 

att barn ska inkluderas i verksamheten. Inkludering betyder i detta avseende att barnen 

ska delta i utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

Författaren poängterar att denna formulering är viktig vad gäller barnens roll att delta i 

den pedagogiska dokumentationen. En av de bloggande förskollärarna ställer frågan: 

”Är det barnens behov av sekretess eller vuxnas behov av att veta allt som är uppfyllt?” 

(Lindgren, 2012, s.334). En annan fundering från en bloggande förskollärare var hur 

hon skulle känna sig om någon på hennes arbetsplats skulle ta kort på henne och sätta 

upp på väggarna. I Lindgrens artikel refererar författaren till Gallacher och Gallagher 

(2008) de menar att istället för att använda sin makt mot barnen borde forskare ta 

hänsyn till barns sårbara ställning. Det borde ha en dialog med barnen och fatta beslut 

om dokumentation tillsammans. Lindgren menar att etik och pedagogisk dokumentation 

behöver diskuteras ibland till nytta för både vuxna och barn. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser etik och demokrati som en viktig faktor i 

förskolans dokumentationer. De menar att pedagoger och barn ska mötas tillsammans i 

en etisk dialog där alla barn får säga sin mening. Även Lindgren och Sparrman (2003) 

och Lindgren (2012) talar om att barn och pedagoger ska mötas och fatta etiska beslut 

kring dokumentationen tillsammans. Åberg och Lenz Taguchi (2005) säger att i ett 

demokratiskt arbetssätt är det pedagoger som har huvudansvaret för lärandet i arbetet 

som pågår. 

 

Prestationskultur och bedömning vid dokumentationsarbete 

I Emilson och Pramling Samuelssons (2012) studie ligger fokus på vilka situationer som 

uppmärksammas vid dokumentationsarbete samt kommunikationen som sker mellan 

förskollärare och barn vid dessa situationer. Under det senaste årtiondet har 

utvecklingen i samhället gått framåt vilket lett till att barnet uppmärksammats som unikt 

och speciellt. Förskollärare måste utveckla sina kompetenser för att kunna se barnets 

unika egenskaper, kompetenser och förmågor. Det unika barnet är en av anledningarna 

till att dokumentationen fått genomslag i förskolan. Emilson och Pramling Samuelsson 
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(2012) stöttar sig på Bjervås (2011) som menar att forskning visar att 

dokumentationsarbete tar tid. Den säger att det finns risk för att förskolor gör för många 

dokumentationer och arbetslaget hinner inte med att reflektera. Detta bidrar till att det 

blir ett stressmoment för pedagoger och arbetet utvecklas inte framåt. Författarna talar 

om att dokumentationsarbete kan leda till en prestationskultur på förskolan. En 

prestationskultur uppstår när barn uppträder som de tror att pedagogerna förväntar sig 

att de ska göra. Detta kallar författarna för att barn blir så kallade ”goda barn” i vissa 

situationer. Barnen agerar och svarar på frågor som de förväntas göra från pedagogens 

sida och får på så vis bekräftelse att barnen gjort något bra. Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) tar även upp att det kan vara svårt som pedagog att vara aktivt 

deltagande i barngruppen samtidigt som dokumentation pågår. 

Riddarsporre och Persson (2010) skriver om bedömning i relation till 

dokumentationsområdet. Bedömning betyder enligt författarna att värdera eller granska 

något och att ge ett omdöme och utvärdera någon eller något. De skriver vidare i boken 

att bedömningar av olika slag alltid har förekommit i förskolan, både omedvetna och 

medvetna. Det kan vara bedömningar i form av behovs-, kunskaps-, person-, själv- och 

verksamhetsinriktade bedömningar. Författarna menar att pedagoger kan göra 

bedömningar som görs undermedvetet.  

 

Portfolioarbete som dokumentationsmetod för reflektion 

Många förskolor i Sverige använder sig av personlig portfolio som 

dokumentationsmetod (McKenna, 2005). Den kan bestå av barnets intressen, tankar och 

funderingar, arbeten så som teckningar och bilder på barnet när de deltar vid olika 

aktiviteter. Detta kan göras i syfte att visa upp det pedagogiska arbetet för föräldrarna 

och andra inom organisationen. Portfolion kan användas som underlag för reflektion 

med barn, pedagoger, föräldrar och andra inom förskolans organisation för att utveckla 

förskolans verksamhet. Demokratin är grunden för förskolans verksamhet enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Förskolan ska genomsyras av 

grundläggande demokratiska värderingar vilket innebär att alla som verkar inom 

förskolan ska främja respekt för varje enskild individ samt för den gemensamma miljön. 

McKennas (2005) text belyser alltså portfolioarbetet som ett verktyg för reflektion, 

lärande och demokrati i den svenska förskolan. Den Italienska Reggio Emilia ideologin 

har inspirerat förskolor till portfolioarbetet i Sverige. Dokumentation enligt Reggio 

Emilia ger barn ett konkret och ett synligt minne av vad de sagt och gjort, med hjälp av 

bilder och ord. När barn får undersöka och får förståelse för vad de gjort väcks intresse 

och nyfikenheten hos dem vilket leder till ett livslångt lärande enligt OECD (2001). 

Denna rapport presenteras i McKennas (2005) text. 

Portfolioarbete är en dokumentationsmetod som kan användas för att samla och se sitt 

lärande (Vallberg Roth & Månsson, 2010). I boken så skriver författarna att det finns 

många olika variationer av portfolios, den kan exempelvis rikta in sig mot olika teman, 

så som språk. Portfolioarbete är en demokratisk arbetsmetod där barn är delaktiga i 

utformandet och kan reflektera över deras lärande. Både McKenna (2005) och Vallberg 

Roth och Månsson (2010) skriver att portfolioarbete är ett demokratiskt arbetssätt.  
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Kvalitetsarbete i förskolan 

Sheridan, Williams och Sandberg (2013) har undersökt vilket fokus förskolor lägger vid 

pedagogisk dokumentation för att uppnå kvalitet. Trots att det finns en lång tradition av 

att dokumentera i svenska förskolor så har det först i den reviderade läroplanen fått ett 

eget kapitel. Det nya kapitlet i läroplanen behandlar uppföljning, utvärdering och 

utveckling av verksamheten och detta kan vara i form av dokumentation (Skolverket, 

2010). Fokus för dokumentation bör vara i samspel och kommunikation med lärare, 

barn och läroobjekt, då kunskap uppnås genom barns lärprocesser menar författarna. 

Förr såg pedagoger enbart görandet i en situation medan pedagoger idag ser lärandet. 

Författarna menar att dokumentationen blir pedagogisk när arbetslaget har diskuterat 

den och verksamheten kan utvecklas framåt. Ett problem som de tar upp är att mycket 

av dokumentationen fokuserar på barnens görande och inte på deras lärprocesser. 

Pedagogerna kan visa föräldrarna vad deras barn har lärt sig på förskolan men de kan 

inte lika lätt visa hur de har lärt sig, alltså själva vägen till lärandet (lärprocessen). 

Författarna menar att den pedagogiska dokumentationen är viktig för att pedagoger ska 

lära sig att se barnens lärprocesser. Problemet hänger enligt författarna ihop med det 

faktum att många förskollärare upplever det som svårt att se sambandet mellan målen i 

läroplanen och dokumentationen. Det skrivs endast att dokumentation ska genomföras, 

men inte hur de ska gå till väga. Skolinspektionen (2011) har också slagit fast att 

förskollärare behöver förbättra sin kunskap om hur de kan använda dokumentationen 

för att skapa bättre förutsättningar för barns lärande. 

Författarna Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) diskuterar kvalitetsbegreppet. 

Kvalitet är inte någonting som finns, utan den uppstår i samspelet mellan barn, 

pedagoger och miljön. Sheridan och Pramling Samuelsson menar att när pedagoger på 

ett medvetet sätt får barnen att tänka, reflektera och lösa problem med utgångspunkt 

från barnens erfarenheter och intressen så uppstår det hög pedagogisk kvalitet. Sheridan, 

Williams och Sandberg (2013) menar att fokus i dokumentationen bör vila på samspel 

och kommunikation med lärare, barn och läroobjekt för att få syn på barns lärprocesser. 

Detta innebär att förskolan har en hög kvalitet kring dokumentationsarbetet. 

 

Att hitta meningsfullhet med dokumentation 

I Kroeger och Cardys (2006) artikel skriver de om en grupp förskollärare som tidigare 

inte arbetat aktivt med dokumentation. När förskollärarna blev medvetna om fördelarna 

kring dokumentation så förstod de meningsfullheten med den, detta område belyser 

artikeln. Förskollärarna som författarna beskriver upplevde att tiden till dokumentation 

inte räckte till då barnen behövde deras uppmärksamhet. De kände även att de inte 

förstod syftet med dokumentation och hur de skulle gå tillväga. Förskollärarna fick gå 

på ett antal seminarier med ett Reggio Emilia inspirerat synsätt. Efter dessa seminarier 

vidgades deras syn på dokumentation och de förstod meningsfullheten av den. De 

upplevde också att de fick en bättre relation med både barn, föräldrar och kollegor. 

Författarna Kroeger och Cardy berättar vidare i artikeln om olika metoder, svårigheter 

och saker att tänka på för förskolor vid dokumentationsarbete. De olika metoderna kan 

vara anteckningar, videodokumentation och fotografering. Förskollärarna såg att de fick 

lättare att förstå barnen när de gick igenom dokumentationen tillsammans i arbetslaget 

och de lärde sig av varandra när de hjälptes åt att dokumentera. Alla förskollärarna i 

artikeln upplevde dokumentationen som något positivt till skillnad från hur de tidigare 

upplevde dokumentationen som något stressande och tidskrävande.  
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Dahlberg, Moss och Pence (2013) skriver att det är viktigt att förstå meningen med att 

dokumentera för att se vad som pågår i barngruppen. De säger att dokumentationen inte 

kan följa någon standardiserat kvalitetsmått då barn lär sig på olika sätt och lärandet kan 

ta många vägar. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation så bjuds barn och 

vuxna in till dialog vilket resulterar i att förskolan har ett demokratiskt förhållningssätt. 

Författarna menar att pedagogisk dokumentation inte ska blandas ihop med 

barnobservationer. I en barnobservation blir barn bedömda utefter deras utveckling och 

mognad d.v.s. vad barn ska kunna vid en viss ålder. Tyngdpunkten i pedagogisk 

dokumentation ligger i att se barns lärprocesser visuellt, det handlar inte om att 

klassificera och kategorisera barn. Meningsskapande uppstår när pedagoger bearbetar 

och reflekterar tillsammans i arbetslaget över vad de sett och hört från barnen menar 

författarna. 

Analys av forskningsöversikt 

Något som vi finner intressant är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. I den pedagogiska dokumentationen är det viktigt att arbetslaget 

reflekterar och analyserar kring arbetet tillsammans för att det ska ledas framåt. I 

forskningsöversikten anser vi framförallt att etiken är ett intressant område att diskutera 

då det finns många viktiga frågor att analysera . Vi tänker främst på bildhanteringen och 

spridningen av bilder på Internet. Något annat vi vill lyfta är vad forskning visar om vad 

som visas upp i förskolor dokumentationer. Emilson och Pramling Samuelsson (2012) 

skriver om prestationskultur i förskolors dokumentation. De diskuterar kring vad som 

visas i dokumentationerna och vilket fokus som ligger i dessa. Reggio Emilia filosofin 

har inspirerat många förskolor i Sverige då den har barnets intressen och tankar som 

utgångpunkt (Vallberg Roth & Månsson, 2010). Detta arbetssätt menar vi verkar vara 

givande att arbeta utefter då det utgår från barnens perspektiv. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer vi belysa vilket metod vi har använt oss av för att undersöka 

våra frågeställningar. Hur följebrevet och enkäten utformades samt våra val av 

förskolor. Vi kommer att berätta hur vi gick tillväga när vi kontaktade och besökte 

förskolorna. Vi redogör för de etiska övervägandena, hur materialet har behandlats, 

tolkats och bearbetats.  

 

Val av metod 

För att undersöka våra frågeställningar om dokumentation i förskolan valde vi att göra 

en  enkätstudie och samtala med sju pedagoger som har kunskaper med sig från deras 

arbete på förskolorna. Vi valde att göra en enkät i denna studie för att ge pedagogerna 

en möjlighet att reflektera kring frågorna med arbetslaget, innan vi gjorde besök hos 

dem. Bryman menar att det kan vara en nackdel med enkäter då respondenten inte kan 

ställa frågor till vederbörande vid funderingar. Trots (2012) hävdar att man ibland kan 

kombinera personliga intervjuer med enkäter då vissa frågor kan vara känsliga att 

besvara i en intervju. Vi har istället kombinerat en enkät med ett samtal för att få fram 

ett resultat då pedagogerna eventuellt har frågor kring enkäten som kan behöva en 

diskussion. Ännu en anledning till att vi ville besöka förskolorna var för att vi ville se 

hur förskolorna gör praktiskt när de arbetar med dokumentation och vilka metoder som 

används. Detta gjorde vi i form av en rundvandring på avdelningarna för att se hur de 

dokumenterade. Enligt Bryman (2011) bör frågorna i en enkät vara enkla att besvara då 

det finns risk att respondenten hoppar över frågor om de är för svåra. Detta har vi tänkt 

på vid utformandet av enkäten. Då resultatet av enkäten är avgörande för vår 

undersökning var det viktigt att alla frågor besvaras, därför gjorde vi besök på 

förskolorna för att vara försäkrade om att alla frågorna blev besvarade. Genom att först 

lämna ut en enkät som hela arbetslaget fick besvara har de pedagoger som vi  samtalade 

med möjlighet att förbereda sig. Om pedagogerna skulle fått frågorna direkt vid en 

intervju skulle de inte finnas möjlighet för eftertanke, reflektion och diskussion med 

arbetslaget. Vi kommer att tolka det pedagogerna svarat i enkäten och sagt vid samtalen 

tillsammans för att få fram ett resultat. Allt skrivandet kommer vi även att göra 

tillsammans.  

 

Följebrev, enkät och etiska överväganden 

Vi började med att skriva ett följebrev (se bilaga 1) som är ett informationsbrev där vi 

förklarade syftet med vår enkät (Ejlertsson, 2005). Vi informerade om att vi skulle 

genomföra besök på förskolor i olika kommuner som vår studie skulle bygga på. 

Respondenterna informerades om att examensarbeten är offentliga handlingar vilket 

innebär att vem som helst kan ta del av arbetena på http://hig.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435. Som avslutning på brevet så uppgav vi våra 

mailadresser samt vår handledares i fall respondenten skulle behöva komma i kontakt 

med oss vid frågor.  

När vi utarbetade vår enkät (se bilaga 2) använde vi oss av Trost (2012) och Ejlertsson 

(2005) som stöd. Eftersom inte frågorna skulle bli ledande med ett givet svar försökte vi 

att använda så kallade produktiva frågor som vad- och hurfrågor för att få ett bredare 

svar (Ideland & Malmberg, 2010). Även Ejlertsson (2005) påpekar vikten av hur 

http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435
http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435
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frågorna utformas. Frågeställningarna i enkäten belyste vilka metoder, syften och 

situationer som uppmärksammas i dokumentationerna på avdelningarna.  De rörde 

också föräldrarnas och förskolechefens delaktighet kring området. Vi diskuterade vårt 

syfte med studien för att komma fram till frågeformuleringen. Vi använde oss av 

Ejlertssons (2005) metod gällande operationalisering, vilket innebar att vi bröt ner våra 

frågeområden till konkreta frågor. Vi fick på så vis en struktur i vår enkät så att 

arbetslagen på  förskolorna kunde föra en diskussion kring enkäten innan vårt besök. 

Detta innebär att vi hade en huvudfråga med underfrågor för att underlätta för 

respondenten. Både Trots (2012) och Ejlertsson (2005) skriver om enkäter i form av 

kryssfrågor, i vår enkät var inte kryssfrågor något alternativ då öppna frågor ger mer 

kvalitativa svar. Avsikten med våra frågor var att de skulle leda till tankar och 

reflektioner hos förskolorna över hur de arbetar kring dokumentation.  

En etisk aspekt att ta hänsyn till är att vårdnadshavarna måste ge sitt godkännande till 

att vi får fotografera dokumentationen om deras barn och/eller läsa deras portfolio. 

Vårdnadshavarna fick fylla i en tillståndsblankett (se bilaga 3) för godkännande. ”Enligt 

föräldrabalken är huvudprincipen att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter” (Bengtsson & 

Svensson, 2011, s.345). Vårdnadshavarna måste också veta att  examensarbeten är  

offentliga handlingar vilket innebär att vem som helst ta del av arbetena på 

http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435. I arbetet så nämns inte 

förskolans namn på grund av konfidentialitet. Detta för att skydda förskolans 

verksamhet då studien är en offentlig handling http://www.vr.se/. 

 

Urval av förskolor och kommuner 

Vi besökte sju förskolor för att få en bredd och tillräckligt med material för denna 

studies omfång på 15 hp. Då vi ska göra ett vetenskapligt arbete som rör 

samhällsvetenskapliga områden ska vi använda oss av kunskaper och erfarenheter hos 

respondenterna enligt Bryman (2011). Eftersom vi tidigare gjort studiebesök under vår 

verksamhetsförlagda utbildningstid (VFU) var val av förskolor enkelt för oss då vi 

påbörjat en kontakt med dessa förskolor innan. Vi har gjort vår VFU i två olika 

kommuner och sett skillnader i dokumentationsarbetet, därför ville vi undersöka dessa 

kommuner för att få syn på olika metoder och tankesätt. 

 

Plats, tid och genomförande 

När tillståndsblanketten, enkäten och följebrevet var klart så funderade vi över hur vi 

skulle kontakta respektive förskola (Bryman, 2011). Vi beslutade att vända oss till 

förskolecheferna på respektive förskola. Via telefon berättade vi för dem om vårt 

examensarbete. De förskolechefer som vi talade med tyckte att det lät intressant och gav 

muntligt godkännande att besöka deras förskolor om pedagogerna gav samtycke. Vi 

hade telefonkontakt med förskolorna och de gav sitt medgivande efter diskussion med 

arbetslaget. Vid samtalet fick vi förskolornas mailaadresser för att kunna skicka 

tillståndsblankett, enkät samt följebrev. Efter detta mailade vi enkäten och 

tillståndsblanketten till de utvalda förskolorna och deras förskolechefer. Enligt Bryman 

(2011) bör man vid tidigt skede ta kontakt med berörda parter kring undersökningen 

vilket vi gjort vid denna studie.  

http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435
http://www.vr.se/
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Besöken gjordes på sju olika förskolor i två mindre kommuner. Besöken ägde rum inom 

en två veckorsperiod. Alla sju förskolor som blivit tillfrågade att vara med i vår 

undersökning har deltagit. En avdelning på varje förskola har fått en enkät som de 

tillsammans i arbetslaget besvarat innan vårt besök. Samtalen ägde rum på de 

avdelningar som fått enkäten. Vi satt i ett avskilt rum från förskolans verksamhet 

tillsammans med en pedagog som avdelningen själva fick utse. Vi samlade in deras svar 

vid besöken för samtalen. Under våra besök samtalade vi med kvinnliga respondenter 

på alla förskolorna, alla med flerårig yrkeserfarenhet. Enligt Riddersporre(2010) så är 

förskolan representerade av en kvinnlig dominans vilket stämmer med de urval av 

förskolor som vi har besökt. I ett av arbetslagen som vi besökte fanns det en manlig 

pedagog. Denna manliga pedagog deltog inte vid samtalen. Respondenterna var både 

barnskötare och förskollärare. Samtalen tog ca 1,5 timme per besök. Vi beslutade oss 

för att göra så kallade provisoriska eller preliminära anteckningar med papper och 

penna, vilket innebär att vi skrev ner korta noteringar i ett mindre anteckningsblock för 

att få en minnesbild över det som sagts (Bryman, 2011). Vid besöken  samtalade vi 

kring enkäten med respondenten och samlade in data. Vi fick ta del av praktiska 

dokumentationsmetoder som förskolorna använde sig av som portfoliopärmar och 

reflektionskartor. Vi gjorde även rundvandringar på avdelningarna för att se hur de 

dokumenterar. Vi avslutade varje samtal med att tacka avdelningen för deras medverkan 

i vår studie. Enligt Ejlertsson (2005) så kan man tacka respondenterna på förhand i 

följebrevet, vi valde istället att tacka på plats efter vårt besök för att de tagit sig tid att 

svara på vår enkät. 

 

Bearbetning och tolkning av materialet 

Genom besöken har vi inhämtat data via enkäter och samtal från erfarna pedagoger som 

arbetar inom förskolan. Vi har analyserat och bearbetat enkäten tillsammans och skrivit 

ned fullständiga fältanteckningar som i detalj beskriver samtalet (Bryman, 2011). Vi 

har sammanställt förskolornas svar på enkäten och våra samtal med dem. Därefter har vi 

jämfört förskolornas svar med varandra för att få fram ett resultat. Vi bedömer att vi kan 

lita på de svar vi fått eftersom vi gjort en studie som är baserad på samtal med 

pedagoger. Vi har gjort en empiristiskt undersökande studie vilket betyder att vi samlat 

in data i form av enkäter med direkt kontakt från den sociala verkligheten då vi använt 

pedagogernas kunskaper som utgångspunkt (Bryman, 2011). Vår undersökning baseras 

även på vetenskaplig litteratur hämtad från forskare, professorer och verksamma lärare 

runt området dokumentation som vi tagit del av. De vetenskapliga artiklarna har vi 

hämtat från Högskolans databas. Annan relevant litteratur har vi funnit genom 

http://libris.kb.se/, de lokala biblioteken och kurslitteratur från utbildningen. Det 

tolkningsverktyg som vår studie utgår ifrån är Lenz Taguchis (2013) teorier om 

dokumentation som retrospektiv vilket betyder att den alltid är tillbakasyftande, den 

visar upp en del av som tidigare skett. Medan den pedagogiska dokumentationen 

handlar om att leda arbetet framåt, vilket betyder att förändra och vidareutveckla 

arbetssätet dvs. den är prospektiv. 

http://libris.kb.se/
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Resultat 

Under detta avsnitt kommer vi redogöra för det resultat vår undersökning gett, både 

enkätsvaren och samtalen kommer att vävas ihop under resultatet. Enkäten som de sju 

förskolorna besvarat och samtalen med pedagogerna ligger till grund i vår studie. 

Förskolechefen deltog inte vid samtalen på avdelningarna. Vi har tolkat det 

pedagogerna svarat i enkäten och sagt vid samtalen med hjälp av tidigare forskning 

kring området dokumentation. I resultatet används ordet pedagog vilket innefattar både 

barnskötare och förskollärare eftersom hela arbetslaget deltar i studien. 

 

Dokumentation i förskolan 

I enkäten framkommer det att alla förskolor i studien dokumenterar med syftet att 

synliggöra barns lärande och utveckling utifrån deras intresse, förmåga och kunskap. Ett 

arbetslag uttrycker det som att syftet med dokumentationsarbete är att verksamheten ska 

gå framåt och dokumentationen ska leda till något nytt. Denna avdelning menar att det 

inte är målet som är viktigt, utan det är vägen dit. De säger att: ”Det viktigaste är inte 

att ha en koja utan bygga upp den, fundera över hur den ska byggas och se hur den 

utvecklas framåt”. Ytterligare ett syfte som de lyfter på en avdelning är att 

dokumentation görs för att kunna planera verksamheten och se var barnen är i sin 

utveckling. På två förskolor dokumenterar de även i syfte att kunna se att de följer 

läroplanens mål och riktlinjer.  En avdelning nämner  att en förutsättning för att kunna 

dokumentera är att arbetslaget har samma syfte och mål med dokumentationsarbetet. Ett 

arbetslag menar att syftet med dokumentation inte är att överarbeta och dokumentera 

allt som sker på förskolan, utan istället försöka att se behoven hos barnen för att 

utveckla lärandet. De poängterar att dokumentation ska vara meningsfull och värdefull 

för barnen och inte bara något som ska göras för att det står i läroplanen. Alla 

förskolorna i enkäten dokumenterar för barnen, föräldrarna, verksamheten och sig 

själva. Ett arbetslag säger även att de dokumenterar för resurserna specialpedagoger och 

logopeder. 

 

Spontana och tematiska dokumentationer 

Resultatet i vår enkät visar att alla förskolor dokumenterar spontana situationer. Alla 

utom en avdelning dokumenterar mestadels temaarbeten. Största delen av förskolorna 

dokumenterar mest temaarbeten med de äldre barnen men även när spontana situationer 

uppstår dokumenteras dessa. Med de yngre barnen dokumenteras mest spontana 

situationer, så som vardagssituationer i grundverksamheten menar sex av arbetslagen. 

Det kan exempelvis vara en matsituation. Temaarbeten som dokumenteras i förskolorna 

kan vara arbeten med NTA lådor (naturvetenskap och teknik för alla), arbete med färger 

och former, hur barn bör vara mot varandra (normer och värden) sådant som barnen är 

intresserade av och som gruppen är i behov av att träna på. En av sju förskolor upplever 

att de dokumenterar både temaarbeten och spontana situationer lika mycket, de 

dokumenterar allt i alla situationer.  

Vår studie visar att spontana situationer dokumenteras när pedagogerna sett en 

lärprocess som utvecklats framåt som exempel när barnet lärt sig gunga eller cykla. En 

annan spontan dokumentation som en pedagog berättar om kan vara när ett barn gör ett 

tecken med sina händer när de inte har språket och gör sig förstådda genom tecken som 
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stöd. Alla vardags-, lek- och lärsituationer som kan uppstå spontant i förskolan kan 

dokumenteras menar alla förskolorna i studien. Under besöken på förskolorna har vi sett 

att de förskolor som sätter upp bilder och collage som dokumentationer på väggarna 

visar upp en positiv bild av förskolan. Det är görandet och prestationen som förskolorna 

fokuserar på i dokumentationerna där lärande genomsyrar verksamheten. Mindre fokus 

läggs på att stärka individen som människa så barnens självkänsla ökar.  

 

Hur pedagoger gör när de dokumenterar i förskolan 

Verktyg och metoder 

Ett av arbetslagen som deltar i vår studie iakttar barngruppen för att se vad barnen är 

intresserade av, därefter gör de en grovplanering så att de kan planera verksamheten 

efter det. Enkäten visar att de verktyg som alla förskolorna använder är papper, penna, 

kamera och dator. Alla förskolor utom en har tillgång till lärplatta som de använder vid 

dokumentationsarbete. Den avdelning som saknar lärplatta har efterfrågat detta vid flera 

tillfällen utan resultat. Fyra av sju förskolor använder filmning som metod vid 

dokumentation både med hjälp av kameran och lärplattan. Ett arbetslag menar att miljön 

på förskolan påverkar hur barn är i olika situationer. De menar att ett barn aldrig är 

bråkigt utan blir det om miljön inte är stimulerande. En pedagog säger att arbetslaget 

utnyttjar ”hjärnbanken” som metod och en annan säger att de nyttjar sina ögon som 

verktyg. Med hjärnbanken menar pedagogen att de använder sin kunskap och erfarenhet 

som de fått under yrkeslivet.  

Två förskolor använder anteckningsblock som metod fast på olika sätt. Den ena 

avdelningen använder anteckningsblocket vid temaarbeten där de skriver ner barnens 

tankar och funderingar. Den andra avdelningen har en anteckningsbok i varje rum där 

de snabbt och enkelt kan skriva ner händelser.  

Två av förskolorna använder sig av ett dokumentationsverktyg som heter DUK. DUK 

står för dokumentation, utveckling och kvalitet. DUK startade i syfte att pedagogerna 

ska kunna se det enskilda barnets utveckling, alltså det förändrade kunnandet. Syften  

med DUK enligt arbetslaget är att barngruppen eller verksamheten ska utvecklas och 

utmanas och för att se vad pedagoger eller arbetslaget behöver utveckla för att 

kvaliteten ska säkerställas. Det ska finnas en röd tråd i förskolans pedagogiska 

dokumentationsarbete där läroplansmålen ska kopplas till barnets lärande, vilket görs i 

DUK. Dessa förskolor strävar efter att hitta barnens förmågor, inte svårigheterna, för att 

upptäcka vad barnet är intresserat av. De upptäcker också vad de inte arbetar med i och 

med detta material. Materialet är pedagogernas verktyg för att underlätta 

dokumentationsarbetet och synliggöra barnens lärande och utveckling enligt de två 

förskolorna som använder metoden. 

En annan metod som ett av arbetslagen nyttjar är sociala medier i form av Instagram 

som metod för att dokumentera verksamheten och samtligt ge föräldrarna en inblick i 

vad som sker på förskolan. Denna avdelning har som mål att lägga ut en Instagrambild 

per vecka och de lägger även ut ett passande läroplansmål som kan relateras till bilden. 

Efter att avdelningen börjat använda Instagram upplever pedagogerna att föräldrarna 

blivit mera delaktiga och de har fått en större förståelse för hur lärandet sker för deras 

barn. De fotografier som läggs ut är enbart bilder på barnens händer, inga ansikten visas 

på bilderna på grund av att avdelningen vill visa vad som görs och inte vem som utför 

aktiviteten. Det finns även bildhanteringsregler i kommunen som säger att barn inte ska 
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kunna identifieras i offentliga miljöer. Det som avdelningen lägger ut på Instagram kan 

vara allt från temaarbeten, fri lek eller en matsituation. När vi diskuterat med alla 

förskolorna i studien kring vad det finns för regler runt bildhantering i verksamheten 

visande det sig att det fanns tveksamhet på området. Många av pedagogerna kände inte 

till hur en bild kan spridas på Internet i form av exempelvis en skärmdump eller 

screenshot som det heter på engelska. En skärmdump är en ”bild som visar innehållet 

på en bildskärm eller delar av den vid ett givet tillfälle” 

(http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=sk%C3%A4rmdump). En annan 

avdelning dokumenterar verksamheten genom tvåveckorsdokument som skickas hem 

till föräldrarna via mail. De bilder som läggs in i dokumentet och som skickas till alla 

föräldrarna är bilder på hela barngruppen och dess aktiviteter.  

Fem av sju förskolor använder sig av personliga portfoliopärmar där de samlar barnets 

intressen, tankar och funderingar med utgångspunkt från läroplanens mål. Dessa mål 

innefattar, normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande samt förskola 

och hem. Det kan vara arbeten så som teckningar och bilder på barnet själv och hela 

barngruppen när de deltar vid olika aktiviteter. Två av dessa förskolor sätter in allt som 

finns i barnens pärmar i plastfickor för att skydda dokumentationer och alstren när 

vuxna och barn bläddrar i dem. Detta görs även i syfte att visa barnen att deras alster har 

ett värde och något som avdelningen värderar högt. En av förskolorna som använder 

dokumentationspärm som metod har en målsättning med den. De vill synliggöra 

barnens lust, lärande och utveckling i förskolans vardag. De strävar efter att se varje 

barn som rikt och kompetent, de vill också ge en bild av barnets tid på förskolan. En 

annan avdelning har som målsättning med pärmen att visa barns positiva egenskaper 

och händelser på förskolan. I denna avdelnings pärm visas bilder på barnet själv och 

deras kamrater. Alla de förskolor som medverkar i studien och som använder 

portfoliopärmar skickar med barnen den hem när de slutar förskolan. En avdelning 

sätter upp bilder från temaarbeten i plastfickor för att sedan sätta upp dem på väggen 

som en bok så att barnen kan bläddra ibland dem.  

När bilder sätts upp har pedagogerna på en avdelning ett etiskt tänkande gentemot 

barnen. Denna avdelning tänker på barns integritet och sätter inte upp bilder på barnen 

när de exempelvis är kladdiga i ansiktet eller är nakna. Ett arbetslag har även börjat ta 

färre kort på hela barngruppen för att föräldrar ska ha största delen med fotografier på 

deras egna barn. Detta för att bilderna på andra barn inte ska spridas på Internet. Om 

föräldrar enbart har fotografier på sina egna barn kan de lägga ut dessa på Internet men 

inte bilder på andras barn. Det finns även barn med skyddad identitet som kan finnas 

med på bilder och då är det ännu viktigare att inte dessa sprids på Internet menar ett 

arbetslag.  

Sex av sju förskolor sätter upp planscher på väggarna runt om i verksamheten. På 

planscherna visas bilder och text från både temaarbeten och spontana bilder på barnen i 

olika situationer samt läroplansmål. En dokumentationsmetod som används flitigt på en 

avdelning är appen Pic Collage som finns att ladda ner till lärplattan. Denna app visade 

en pedagog för oss vid besöket. Detta är en app som avdelningen använder sig av vid 

dokumentationer där de lägger in bilder och text från aktiviteter tillsammans med 

barnen direkt efter att aktiviteten är klar. En annan avdelning har arbetat fram en så 

kallad reflektionskarta som dokumentationsmaterial. I mitten på kartan så beskrivs 

aktiviteten eller händelsen. Runt aktiviteten eller händelsen går det ut armar som berör 

olika områden. Områdena är helhet, språk/kommunikation, lek, matematik, social 

kompetens, skapande, naturvetenskap/teknik och hälsa/rörelse. Pedagogerna sitter med 

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=sk%C3%A4rmdump
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denna reflektionskarta vid exempelvis en samling som är aktiviteten, sen skriver 

pedagogerna vilka områden som berörs vid samlingen. För att visa upp barnens alster 

och skydda dem från att bli förstörda använder fyra av sju förskolor plexiglas som de 

sätter upp barnens teckningar bakom. 

 

Reflektionstid 

På alla sju förskolorna dokumenterar både barnskötare och förskollärare, men i olika 

omfattning. På två förskolor har förskollärarna dubbelt så mycket reflektionstid till 

dokumentation mot vad barnskötarna har. Fyra av de andra förskolorna har lika mycket 

reflektionstid oavsett yrkeskategori. Studien visar att på en av förskolorna är det 

barnskötarna som dokumenterar mest. 

 

Användandet av det insamlade dokumentationsmaterialet 

Vidareutveckling av dokumentationerna  

Det visade sig i vår studie att fyra av sju förskolor brukar filma situationer där de ser 

barns utveckling och lärande. Detta görs i syfte att de vill förändra miljön i 

verksamheten för att det ska fungera bättre samt att arbetslaget vill se på olika områden 

med olika glasögon. En avdelning berättade om att de vid vissa tillfällen ser på samma 

dokumentationsfilm flera gånger fast med olika glasögon varje gång för att få fler 

synsätt och infallsvinklar på barn. I enstaka fall så visar en avdelning barnen filmer som 

de dokumenterat på barnen. Detta är uppskattat av barnen och avdelningen arbetar med 

att bli bättre på att involvera barn och visa dem filmer. En annan avdelning använder 

lärplattan tillsammans med barnen genom att de tittar på bilder, visar teckningar och 

återkopplar barnens lärande genom diskussioner. Som vi skrev ovan under rubriken 

verktyg och metod påverkar miljön barn hur de är i olika situationer. På denna 

avdelning menar de att dokumentation är ett hjälpmedel för att se hur miljön ska 

förändras för att barnens behov ska bli tillgodosedda. Miljön innefattar rummens 

utformning både inne och ute, arbetslagen och barngruppen.  

Instagram används som dokumentationsmetod för att göra föräldrar delaktiga i barns 

vardag på förskolan. Detta kan i sin tur leda till att föräldrar och barn reflekterar 

tillsammans över vad barnen erfar och upplever på förskolan. Det arbetslaget som 

använder appen Pic Collage som dokumentationsmetod gör detta för att 

dokumentationen kan göras direkt på plats med barnen efter avslutad aktivitet. 

Pedagoger och barn kan även göra reflektionerna tillsammans efter aktiviteten. Barnen 

blir delaktiga i dokumentationen och den bearbetas tillsammans med pedagogerna. De 

får på så vis sätta ord på vad de upplevt och barnens tankar står i fokus. 

En avdelning använder sig av anteckningsböcker i varje rum för att de senare ska 

användas som underlag för att göra en DUK. Där kan pedagogerna tillsammans eller 

enskilt fylla i dokumentet för att analysera kring barns lärprocesser och utveckling. 

Utifrån detta kan pedagoger utmana barnen i deras lärande för vidare utveckling. En 

pedagog ger ett exempel på att detta kan vara när ett barn lärt sig att cykla och då ska en 

pedagog utmana barnen på något vis. Det kan vara att göra en sicksackbana där barnen 

utmanas till vidare lärande. Ytterligare en avdelning som använder sig av 

anteckningsblocket vid dokumentationer gör detta för att de senare ska ligga till grund 

för hur temaarbetet ska fortsätta framåt. Reflektionskartan används som 
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dokumentationsmaterial för pedagogerna. Dokumentationsmaterialen är en hjälp i 

pedagogernas arbete där de kan gå tillbaka och reflektera tillsammans över barnens 

utveckling. Det är även till stor hjälp vid barnens utvecklingssamtal när pedagogerna 

har en grund att utgå ifrån vid samtalen. En annan avdelning visar föräldrar 

dokumentationer under utvecklingssamtalen och även i den dagliga verksamheten. 

De tvåveckorsdokument som används av en avdelning görs i syfte att föräldrar och barn 

ska kunna diskutera och reflektera om vad som görs på förskolan. Tanken är även att 

föräldrar ska bli mer delaktiga i barnens vardag på förskolan. En annan avdelning i 

studien funderar på att göra ett liknande utskick i form av foton på vad barnen gjort. De 

har funderingar kring hur detta utskick kan se ut, vilka regler som gäller vid 

bildhantering och vad som är etiskt rätt.  

Dokumentation är ett verktyg för pedagogers reflektion kring verksamheten, barnens 

utveckling och lärande. Den är också ett verktyg för att kommunicera med barnen kring 

deras lärsituationer menar alla arbetslag som deltagit i studien. Genom bilder kan 

barnen minnas tidigare aktiviteter och synliggöra deras lärprocesser menar pedagoger på 

några förskolor. Barnen kan reflektera över vad de gjort genom att se hur deras 

utveckling gått framåt. Personliga portfoliopärmar används av fem förskolor som 

reflektionsunderlag för barn, pedagoger och föräldrar. Barnen kan se deras egen 

utveckling genom att till exempel titta på teckningar som de ritat för ett år sen och se 

om det skett någon förändring under åren. Det kan vara hur ett barn ritar gubbar och 

gummor, utvecklingen går framåt genom att de får ögon, armar och ben. På så sätt 

synliggörs lärandet för barnen och en diskussion förs framåt mellan barnen och 

pedagogerna menar ett arbetslag.  

Som vi tidigare nämnt sätter förskolor bilder från temaarbeten i plastfickor som sedan 

sätts upp på väggarna. Dessa kan barnen bläddra i för att återkoppla och minnas det som 

gjorts på förskolan. På samma vis gör de även på andra förskolor fast där sätts stora 

planscher upp för reflektion och återkoppling med barn, pedagoger och föräldrar. En 

avdelning som sätter upp planscher med bilder på barnen sätter aldrig upp något utan 

diskussion med barngruppen först. Om inte barnen vill finnas med på väggarna så 

accepteras detta. Avdelningen sätter upp planscher för att visa upp verksamheten och 

för att få diskussioner med barn och föräldrar. Plexiglas är en annan metod som används 

i samma syfte som nämnts ovan. Både barnen och föräldrarna har blivit mer delaktiga 

än tidigare i barnens vardag på förskolan detta sedan dokumentationer sätts upp i form 

av planscher på förskolans väggar, det upplever två av förskolorna i studien. Detta har 

lett till att föräldrar och barn diskuterar, analyserar och ställer frågor till varandra.  

Fyra av sju förskolor anser att det är svårt att ta tillbaka dokumentationen till barnen 

igen för återkoppling och analys. En av dessa förskolor önskar att varje pedagog på 

avdelningen hade varsin lärplatta för att de snabbt och enkelt ska kunna göra en 

dokumentation tillsammans med barnen direkt efter avslutad aktivitet. På så sätt kan de 

ta tillbaka dokumentationen till barnen direkt och få med barnens tankar och 

funderingar på ett smidigt sätt. Detta är även en metod för att underlätta stressen som 

avdelningen upplever kring dokumentation. Pedagogerna skulle även slippa leta efter 

lärplattan eller vänta på att den ska bli ledig om alla hade varsin. Dokumentationen görs 

på en gång och läggs inte på hög för att göras vid ett senare tillfälle. På en avdelning 

upplever de att barnen har svårt för att reflektera kring vad de varit med om, de har 

lättare att berätta och reflektera kring en aktivitet som finns på bild. På en avdelning vill 

de bli bättre på att ge barnen utrymme i dokumentationerna då de inte deltar alls idag. 

På den fjärde avdelningen har de inte heller kommit gång med detta ännu. Anledningen 
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till det är att de upplever det som svårt att inkludera barnen i dokumentationen. De tre 

resterande förskolorna som hittat en metod för återkoppling med barnen använder alla 

bilder för att barnen ska minnas vad som skett. Bilder kan finnas på kameran, datorn 

och lärplattan, uppsatta på väggar, teckningar och filmer. Funderingar och diskussioner 

görs sinsemellan pedagog, barn och föräldrar kring dokumentationerna. En av 

förskolorna har två gånger per år enskilda samtal med barnen där de går tillbaka och 

tittar på dokumentationerna som de gjort under året. De får se på bilder från tidigare 

dokumentationer och berätta vad de gjort. Samtalen handlar även om förskolans 

verksamhet och deras trivsel. Pedagogerna på denna avdelning upplever att de flesta av 

barnen kan svara och reflektera kring frågorna. Det som är gemensamt för alla förskolor 

är att de på avdelningsmöten reflekterar tillsammans med arbetslaget kring 

dokumentationerna. Även enskild reflektion förekommer vid planeringstiden där de 

själva funderar och analyserar. 

 

Övrigt som framkommit i studien 

Föräldrarnas delaktighet 

På tre av sju förskolor upplever de att föräldrarna är delaktiga och intresserande av 

barnens dokumentationer. Ett arbetslag menar att föräldrarna blivit mer involverade i 

barnens vardag och ser att förskolan är en plats för lärande och utveckling sedan 

avdelningen börjat använda sig av Instagram. När en avdelning började sätta upp 

planscher med barnens temaarbete på väggarna blev föräldrarna mer intresserade. De 

säger också att de flesta föräldrar läser, tittar och ställer frågor om dokumentationen 

både till barn och pedagoger. Barnen berättar gärna för föräldrarna vad de gjort. Den 

tredje avdelningen som hittat metoder för föräldrarnas delaktighet i dokumentationerna 

är att de införskaffat en elektronisk fotoram i hallen där bilder på barnens vardag visas. 

En annan metod som används är att avdelningen visar film när barns lärande uppstår vid 

exempelvis utvecklingssamtal och andra passande tillfällen för föräldrarna, vilket är 

uppskattat. När tillfälle ges bjuder pedagogerna in föräldrarna till att ta del av 

dokumentationerna genom att be barnen berätta vad de gjort för föräldrarna. Ett tillfälle 

kan vara vid hämtning av barnen om föräldrarna har tid. Av de förskolor som använder 

någon av dessa metoder Instagram, planscher eller elektronisk fotoram anser att 

föräldrarna visar ett större intresse för dokumentationen mot vad det gjorde tidigare. De 

läser, tittar och ställer frågor till både barn och pedagoger. Ett undantag är en avdelning 

i studien som upplever att föräldrar inte är särskilt intresserade av dokumentationen. Vid 

ett fåtal tillfällen tittar föräldrarna i barnens dokumentationspärmar utan engagemang 

och en del föräldrar läser knappt veckobreven som skickas ut. Föräldrar tar exempelvis 

inte alltid med gymnastikkläder eller kläder för skogsaktiviteter trots att det står i 

veckobrevet. Pedagogerna på denna avdelning tror att detta problem beror på tidsbrist 

hos föräldrarna. Det övriga tre förskolorna menar att föräldrar är enbart intresserade av 

vad deras egna barn gjort och lärt sig. På den ena avdelningen tror de att föräldrarna är 

intresserade men de tar sig inte tiden att titta på dokumentationerna. De tittar mest i 

barnens personliga pärmar under utvecklingssamtalen då de ändå är på plats. Detta 

upplever även ett av de andra arbetslagen. Den tredje avdelningen reflekterar över att 

många föräldrars perspektiv är att de lever kvar i att förskolan är ett dagis med största 

delen omvårdnad, de ser inte på förskolan som en lärandemiljö. 

 

Förskolechefens delaktighet 
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Hur delaktiga förskolechefen är kring dokumentationsarbete varierar. Det är också olika 

om förskolorna får de verktyg som behövs för att underlätta arbetet med dokumentation. 

Ett av arbetslagen svarade i enkäten att de upplever att det ser väldigt olika ut beroende 

på vilken förskolechef de har. De säger att en del chefer är väldigt engagerade, 

avdelningen fick då gå på kurser och läsa kurslitteratur medan andra inte är delaktiga 

alls. En förskolechef som avdelningen hade gav förskolan ett diplom inför 

sommarsemestern. Där fick de olika utmärkelser varje år som förskolechefen ville 

uppmuntra arbetslaget att de arbetat extra bra med. För några år sedan fick de ett diplom 

kring att de vidareutvecklat den pedagogiska dokumentationen och utvärderingen på ett 

bra sätt. Detta anser avdelningen var en uppmuntrande och god gest från chefen. Ett 

annat arbetslag menar att de inte fått någon stöttning alls från deras förskolechef, men 

de säger att specialpedagogen stöttar dem i dokumentationsarbetet. En avdelning säger 

att förskolechefen har ett stort ansvarsområde och att avdelningen får stöttning i den 

mån chefen hinner. Avdelningen lyfter att chefen är engagerad när de genomför 

kvalitetsarbete. Tre förskolor säger att förskolecheferna har varit generösa med 

kurslitteratur som de fått köpa och de har även fått de verktyg som behövs för att arbeta 

med dokumentation men de är inte delaktiga i dokumentationsarbetet. En avdelning 

menar att personalgruppen bör hitta ett gemensamt sätt att arbeta på med dokumentation 

för att få förskolechefen delaktig, det ska passa både pedagoger och chefen. I studien 

framkommer även att en förskolechef anser att en avdelning överarbetar 

dokumentationen men chefen ger samtidigt inga förslag på hur de kan förändra arbetet. 

Chefen har enbart gett negativ respons åt deras arbete. En avdelning har efterfrågat en 

lärplatta för att underlätta dokumentationsarbetet, men utan någon respons. De möts ofta 

av att ekonomin inte tillåter. Förskolechefen upplevs inte delaktig alls i denna 

avdelnings dokumentationsarbete. Denna avdelning är den enda i studien som inte har 

lärplatta. Två av sju förskolor upplever att förskolechefen är delaktig i 

dokumentationsarbetet, medan de resterande förskolorna inte upplever att 

förskolechefen är delaktig. Tre av sju förskolor upplever att de får köpa in de verktyg 

som behövs för att underlätta dokumentationsarbetet och de övriga fyra förskolorna 

anser inte det. 

 

Fördelar och nackdelar med dokumentation 

I vår studie framkommer det att alla förskolor är eniga om att de upplever 

dokumentationen som något positivt. Ett arbetslag menar att dokumentationsarbetet är 

ett positivt verktyg i bemärkelsen att ditt eget arbete utvecklas och görs intressant. Alla 

sju arbetslag säger att dokumentation är positivt då den synliggör barnens lärande och 

reflektion leder arbetet framåt. Dokumentationsarbetet har lett till att pedagogerna lär 

sig något nytt hela tiden, de ser sitt eget lärande och hjälper varandra säger ett arbetslag 

i studien. I vår inledning definieras didaktik och vår undersökning visar att arbetslagen 

arbetar med ett didaktiskt tankesätt. De ser sin dokumentation som utvecklande både för 

sig själva och för barnen samt använder den som ett verktyg för att utveckla sitt arbete. 

En avdelning i studien diskuterar varför förskolor ska skriva rent dokumentationer på 

datorn då detta tar tid och dokumentationen egentligen redan är gjord. Den avdelningen 

menar att dokumentationen redan är gjord fast den inte är snyggt renskriven. En av 

arbetslagen upplever att dokumentationsarbete enbart som något positivt som utvecklar 

lärandet hos både barn och pedagoger. De lägger lagom mycket tid på dokumentationen. 

De övriga sex förskolorna anser att det finns för lite tid till reflektion och analys i 

arbetslaget. De upplever också arbetet som stressigt då tiden inte räcker till. En 
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avdelning reflekterar om att dokumentation i form av bilder inte är bra när det blir för 

mycket, det blir inflation då bilderna flödar på förskolorna. De har funderat över vilket 

syfte som finns med att ta en massa bilder utan tanke. En avdelning försöker att hitta 

rutiner och förutsättningar för att dokumentationsarbetet ska fungera men den ger dåligt 

samvete då tid inte finns. En annan avdelning säger att de försöker bli bättre på att 

utnyttja tiden när den ges. När exempelvis många barn är sjuka eller lediga då passar de 

på att dokumentera. De ger och tar tid från varandra i arbetslaget för att få mer effektiv 

reflektionstid, de samarbetar och har en öppenhet i arbetsgruppen. 

 

Analys av resultat 

I analysen har vi använt oss av Lenz Taguchis (2013) teorier om dokumentation som 

retrospektiv vilket betyder att den alltid är tillbakasyftande, den visar upp en del av det 

som tidigare skett. Den pedagogiska dokumentationen å andra sidan handlar om att leda 

arbetet framåt, vilket betyder att förändra och vidareutveckla arbetssättet d.v.s. den är 

prospektiv.  

Vårt resultat visar att sex av sju avdelningar använder ordet dokumentation för all form 

av dokumentation i förskolan. Det är en avdelning i studien som under samtalen talar 

om skillnaden mellan begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation. I vår 

analys av resultatet framkommer det att alla sju avdelningarna talar om pedagogisk 

dokumentation men de använder inte själva begreppet för detta. Förskolorna beskriver 

att dokumentationer av olika slag görs för att utvecklingen av verksamheten ska gå 

framåt och de utgår från barnens intressen, förmågor och kunskaper. Ett exempel hämtat 

från vårt resultat är att fyra förskolor brukar filma situationer i verksamheten för att få 

fler synsätt på barns lärande och utveckling. Även miljön brukar ett arbetslag i studien 

förändra för att den ska bli stimulerande och utmanande för barnen. Metoderna DUK 

och reflektionskartan är ytterligare exempel på hur pedagoger kan fånga barns 

lärprocesser för vidareutveckling. Alla dessa metoder har pedagogerna beskrivit som 

dokumentationer men eftersom arbetslagen reflekterar och analyserar kring dessa 

tillsammans leds arbetsprocessen framåt och dokumentationen blir på så vis pedagogisk. 

Pedagogerna i studien har inte uttryckt detta i ord som pedagogiska dokumentationer. 

Vi funderar över hur insatta och medvetna pedagogerna är i vår studie kring skillnaden 

mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Eller har vår rubrik i enkäten 

och framställandet av frågeställningar påverkat vårt resultat? Rubriken i enkäten lyder: 

Enkät kring dokumentation till er förskola. Om vi hade använt rubriken: Enkät kring 

dokumentation och pedagogisk dokumentation till er förskola, hade resultatet blivit 

annorlunda. När vi skrev ordet dokumentation innefattade det både dokumentation och 

pedagogisk dokumentation för oss men det framgår inte i enkäten. Pedagogerna har 

tolkat vår enkät samtidigt som vi har tolkat de avdelningarna har svarat och det vi 

samtalat kring vid besöken. Vår slutsats är att det är viktigt att diskutera och 

problematisera skillnaderna mellan dessa begrepp i arbetslaget för att förstå betydelsen 

av dem och fundera över vilken slags dokumentation som görs på förskolan.  
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Diskussion 

Reflektioner över metod 

I vår metod valde vi att kombinera en enkät med ett besök för att kunna samtala med 

pedagogerna kring enkäten. Detta gjorde vi även för att kunna ta del av och se hur 

förskolorna dokumenterar och vilka verktyg de använder. Att kombinera enkät och 

besök visade sig vara en strategisk metod då vi i efterhand upptäckte att vårt resultat 

blivit tunt om vi inte hade haft samtalen med pedagogerna på förskolorna. Fördelen med 

att vi skickade ut enkäten innan vårt besök var att pedagogerna hann reflektera och 

diskutera frågorna i arbetslaget. Eftersom vi beslutade oss för att skicka ut följebrevet 

tidigt till förskolorna anser vi nu i efterhand att brevet skulle formulerats annorlunda 

språkligt sett. Utformandet av enkäten och tillståndsblanketten anser vi fyllde den 

funktionen de var avsedda att göra. Urvalet av förskolor har varit tillräcklig för att 

undersöka vår frågeställning och det har varit intressant att besöka två olika kommuner 

då de arbetar på olika sätt med dokumentation. Det har underlättat att alla sju förskolor 

och förskolechefer varit positiva till vår studie och att alla tackade ja till att medverka. 

Varje samtal har tagit ca 1,5 timme per besök och det har tagit lika lång tid att gå från 

provisoriska eller preliminära anteckningar till fullständiga fältanteckningar. Nackdelen 

med att bara anteckna med papper och penna är att man kan missa information från 

pedagogen under samtalets gång. Här går våra åsikter isär, en av oss anser inte att detta 

var någon nackdel. Det har varit positivt att genomföra allt arbete tillsammans då 

intressanta diskussioner kommit upp mellan oss. 

 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Enligt Lenz Taguchi (2013) är dokumentation retrospektiv vilket betyder att den alltid 

är tillbakasyftande, den visar upp en del av vad som tidigare skett. Medan den 

pedagogiska dokumentationen handlar om att leda arbetet framåt, vilket betyder att 

förändra och vidareutveckla arbetssättet. Detta betyder att pedagogerna intar ett 

prospektivt arbetssätt enligt Lenz Taguchi. Utifrån vår tolkning av Lenz Taguchi menar 

hon att dokumentation handlar om det ena eller det andra perspektivet. Vi menar att 

dokumentation handlar både om retrospektivt och prospektivt arbetssätt. Det ena 

utesluter inte det andra då båda arbetssätten behövs för utveckling framåt inom 

förskolan. Pedagoger kan göra en dokumentation utan att den blir pedagogisk, men inte 

göra en pedagogisk dokumentation utan dokumentation. 

I analysen av resultatet diskuteras pedagogernas syn på begreppen dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. Vi blev förvånade över att resultatet visade att sex av sju 

avdelningar använder ordet dokumentation för all form av dokumentation i förskolan. 

Vi har diskuterat och analyserat om pedagoger har tillräcklig kunskap kring begreppen 

eller var det vår frågeställning som var missvisande på något sätt. Under våra samtal 

tolkade vi det som att pedagogerna hade kunskaper men de använde inte själva 

begreppet pedagogisk dokumentation.  

Reggio Emilia 

I Alnerviks (2013) avhandling stödjer hon sig på Rinaldi (2004) som menar att 

dokumentationsarbete bidrar till att pedagogens professionella roll utvecklas när praktik 
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och teori får mötas i samtal och reflektion med arbetslaget. Detta för att synliggöra 

barns lärprocesser så de finner meningsfullheten till att vilja lära. Detta resonemang kan 

vi även finna i arbetslagens svar i studien. Alla förskolorna i studien är eniga om att 

syftet med dokumentation är att synliggöra barns lärande och utveckling utifrån deras 

intresse, förmåga och kunskap. Alltså måste förskolans pedagoger finna 

meningsfullheten för att barn ska utvecklas i sitt lärande enligt oss. Det som också är 

gemensamt för alla förskolorna är att de på avdelningsmöten reflekterar tillsammans 

med arbetslaget kring dokumentation. Alnervik (2013) stödjer sig på Rinaldi (2004) 

som menar att människan lär genom att få tala om sina tankar och funderingar. Hon 

menar att lyssnandet är en kommunikation som handlar både om att bli lyssnad på och 

bli lyssnad till. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller vikten av att lyssna. 

Genom att reflektera och analysera tillsammans i arbetslaget om dokumentationer så 

upptäcks nya sätt att förstå lärandet och på så vis menar författarna att pedagoger aldrig 

blir färdiga med sitt arbete då det ständigt utvecklas och förändras. Resultatet visar att 

pedagoger i enkäten upplever dokumentationsarbetet som stressigt då tiden inte räcker 

till för reflektion och analys i arbetslaget. I författarna Turner och Wilsons (2010) 

artikel framkommer det att en pedagog vid namn Filippini menar att ett problem med 

pedagogisk dokumentation är att många pedagoger upplever det som svårt att dela med 

sig av sina anteckningar och sin dokumentation med arbetslaget. Pedagoger upplever 

dokumentationen som personlig eftersom den delas enbart med barnet och dess 

föräldrar. Vi funderar över om Filippinis reflektion av detta kan vara på grund av att 

pedagoger har för lite tid till reflektion och analys i arbetslaget. Eller att pedagoger inte 

hittat metoder för hur de kan dela med sig av dokumentationerna till varandra. Även 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) skriver kring stress i samband med 

dokumentation. Vi anser att det är viktigt att dela med sig av dokumentationer till 

varandra i arbetslaget för att få en reflektion och analys så arbetet ska utvecklas vidare. 

Det är också viktigt att föra en diskussion med barnen kring dokumentationerna för att 

få deras syn på lärande och på så vis göra dem delaktiga i arbetet anser vi. 

Demokrati, inflytande och delaktighet är de huvudsakliga begreppen som Reggio Emilia 

filosofin grundar sig på (Vallberg Roth & Månsson, 2010). Barnsynen är demokratisk 

där barn får ta plats, ha synpunkter och påverka och vara delaktiga i verksamheten. 

Även verksamheten och dokumentationen ska vila på barnens frågor, funderingar och 

intressen för att synliggöra dessa enligt författarna. Resultatet i vår studie visar att fyra 

av sju förskolor upplever det som svårt att involvera barnen i dokumentationsarbetet 

men vill bli bättre på att göra barnen delaktiga. Våra reflektioner kring detta är att 

pedagoger kan behöva mer utbildning kring området för att de ska hitta metoder för att 

få barnen delaktiga i dokumentationerna. De tre resterande förskolorna i vår studie som 

hittat metoder använder i huvudsak bilder av olika slag för analys och reflektion med 

barnen. Genom bilderna får pedagoger, barn och föräldrar ta del av diskussioner och 

funderingar kring dokumentationerna. På så vis tas dokumentationen tillbaka till barnen 

och blir delaktiga. Som vi nämnde i stycket ovan är det viktigt att bjuda in barn för 

dialog. Något som vi reflekterat över är att arbetslag bör diskutera kring vilken barnsyn 

var och en har. Detta för att kunna mötas och hitta ett gemensamt arbetssätt. 

Dokumentation och etik  

I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att det 

etiska förhållningssättet ska prägla verksamheten. Vi upplever att sociala medier så som 

Instagram kan vara ett bra verktyg för att få föräldrar delaktiga i förskolan och barnens 
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verksamhet men de etiska övervägandena är viktiga att ta hänsyn till. Syftet är inte att 

visa föräldrarna bilder på deras egna barn, utan vardagsituationer och aktiviteter på 

förskolan som är utvecklande och lärande för barnen. Den avdelning som använder 

Instagram knyter ihop barnens lärande med läroplansmålen vilket gör att föräldrar får en 

större förståelse för vad verksamheten egentligen gör. Arbetslaget som använder 

Instagram som metod för dokumentation tar enbart bilder på barnens händer där 

ansiktena inte visas och läggs ut. Detta på grund av att det finns bildhanteringsregler i 

kommunen som säger att barn inte ska kunna identifieras i offentliga miljöer. I denna 

metod då man använder sociala medier för att nå ut till föräldrar är det viktigt att inte 

barnen visas på bild då syftet med detta är själva aktiviteten och lärandet. Lindgren och 

Sparrman (2003) menar att barn har möjlighet att minnas och återberätta sitt lärande 

med hjälp av dokumentationen, vilket de kan göra genom Instagram.  

Om föräldrar enbart har fotografier på sina egna barn kan de lägga ut dessa på Internet 

men inte bilder på andras barn. Det finns även barn med skyddad identitet som kan 

finnas med på bilder och då är det ännu viktigare att inte dessa sprids på Internet. När 

barnen som gått på förskolan blivit äldre kan de ha svårt att minnas vilka kamrater de 

hade där. Om det då inte finns några fotografier i barnens portfoliopärmar på deras 

kamrater, är det svårt att minnas dem. Det finns en risk att barndomen försvinner genom 

att barnen inte kan återkoppla deras tid på förskolan genom bilder. Enligt Lindgren och 

Sparrman (2003) är dokumentationen ett hjälpmedel för att barn får möjlighet att 

minnas och återberätta sitt lärande som vi nämnde tidigare. När bilder skickas hem till 

föräldrar som exempelvis via Instagram och mail kan föräldrar göra en skärmdump med 

mobilen eller Ipaden. På så vis får de bilden i sin mobil och kan sedan sprida den vidare 

på Internet. När portfoliopärmar tas hem av barnen kan föräldrarna även där ta kort på 

kortet. En fråga som uppstår om bilden skulle spridas på Internet är hos vem ansvaret 

ligger. Resultatet i studien visar att det finns en osäkerhet kring detta område. Därför 

anser vi att det skulle lagstiftas om bildhantering och spridning av bilder på Internet, då 

skulle ansvaret ligga hos den som spridit bilden enligt vår syn på detta. Lösningen på 

problemet är inte att ta bort fotografering på förskolan anser vi, utan lagar måste till. 

Föräldrar säger att de vill sitt barns bästa samtidigt som det finns ett behov av att visa 

upp sina barn på social medier. Detta kan leda till att barn inte kan få hem bilder på sina 

kamrater från förskolan då risken för spridning av andras barns bilder är för stor. Vi vill 

även poängtera att detta inte gäller alla föräldrar, men det är värt att diskutera då det 

förekommer inom förskolans verksamhet.  

I en artikel hämtad från Dalarnas tidningar kan man läsa om att en del förskolor i 

Borlänges kommun har infört fotoförbud på grund av att de inte kan kontrollera 

spridningen av bilder på sociala medier 

(http://www.dt.se/dalarna/borlange/fotoforbudet-i-forskolan-vaxer). Detta är ett hett 

ämne som bör diskuteras med framförallt politiker då de måste fatta beslut kring detta 

anser vi. I Lindgrens (2012, s.334) artikel ställs frågan, ”Är det barnens behov av 

sekretess eller vuxnas behov av att veta allt som är uppfyllt?” Det är en intressant fråga 

som diskuteras i hennes artikel. Tar pedagoger hänsyn till barns integritet eller använder 

de sin makt och struntar i de etiska övervägandena? Lindgrens (2012) artikel talar om 

att barnen har en sårbar ställning och att vuxna borde ha en dialog med barnen och fatta 

beslut om dokumentationen tillsammans. Även Barnkonventionen menar att barn har 

rätt att göra sin röst hörd och att vuxna ska lyssna på dem (Falk & Hammarberg, 2007, 

artikel 12). Vi anser att detta område är intressant att belysa då dokumentation i 

förskolan till stor del handlar om fotografering samt filmning. 

http://www.dt.se/dalarna/borlange/fotoforbudet-i-forskolan-vaxer
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Prestationskultur och bedömning 

Vår tolkning av vad vi sett för dokumentationer på väggarna under våra besök är att 

förskolor visar upp en bild av förskolan som en positiv arena för lärande framför allt för 

föräldrarna. Det är inget fel med detta men även en vardagssituation som exempelvis en 

måltid eller en konflikt kan visas upp i dokumentationerna. Under en måltid på 

förskolan kan det hända att ett glas med mjölk på bordet spills ut. Detta är inget 

misslyckande utan pedagoger kan se på detta som en lärsituation då barn och pedagoger 

kan diskutera kring händelsen och ställa frågor som, vad var det som hände och vad gör 

vi nu. Denna situation är lika viktig att dokumentera precis som ett temaarbete är. Vi har 

resonerat och diskuterat med en avdelning i studien kring hur man uttrycker sig mot 

barn. Vi diskuterade att pedagoger kan säga, ”vad kul för dig att du lärt dig klättra” och 

inte säga, ”vad duktig du är som lärt dig att klättra”. När pedagoger säger ”vad kul för 

dig” så lägger man tillbaka det på barnet igen utan att såra någon annan individ. Som 

pedagog ska man uppmuntra görandet och individen för att stärka barnens självkänsla 

och inte prestationen enligt vårt synsätt. På samma sätt om ett glas mjölk spills ut. 

Istället för att pedagogerna säger ”fy” eller ”så gör man inte”, kan de istället vända 

tillbaka det till barnen och säga, ”vad hände” eller ”vad gör vi nu”. Barnen får då sätta 

ord på sin handling istället för att pedagoger säger något negativt till barnen. Författarna 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) tar upp begreppet prestationskultur och att 

barn blir värdesatta för vad de gör istället för vem de är. Vi anser att förskolor även 

borde fokusera på att göra dokumentationer när barn gör något positivt som att säga 

förlåt till en kompis. Om pedagoger uppmärksammar sådana händelser i 

dokumentationerna visar de barnen att man kan göra något dumt men göra något bra av 

det genom att säga förlåt och bli sams igen. Om dokumentation är ett nytt sätt att bli 

barn på i förskolan är en fråga som Emilson och Pramling Samuelsson (2012) diskuterar 

kring i sin artikel. Om exempelvis Lisa har byggt ett högt torn vet hon troligtvis att 

pedagoger kommer att ta kort på detta för att senare sätta upp det på väggen. Om Anna 

kommer och rasar Lisas höga torn och efter en stund kommer Anna till Lisa för att säga 

förlåt. Då kommer troligtvis inte Anna att dokumenteras och kort sättas upp på väggen 

för att hon sa förlåt. Vilken av dessa händelser är viktigast att dokumentera? Är det att 

bygga ett högt torn eller att säga förlåt? Är det prestationen och görandet som 

dokumenteras eller blir barn värdesatta utifrån vem de är? Vad lägger egentligen 

förskolor fokus på i dokumentationsarbetet? Uppträder barn på ett särskilt vis för att de 

ska få hamna på väggen och bli dokumenterade? Emilson och Pramling Samuelsson 

(2012, s.14) diskuterar kring ”om dokumentationen av just barns prestationer och 

görande riskerar att det redan i tidig ålder skapas en prestationskultur där barn känner 

sig värdesatta utifrån det de gör och presterar istället för vem de är”. Självklart är det 

viktigt att dokumentera när barn bygger ett högt torn också men pedagoger får inte 

glömma bort vem individen är som människa anser vi. 

 

Verktyg och metoder 

I vårt resultat visade det sig att fyra arbetslag upplever att barn har lättare att återberätta 

vad de varit med om genom att titta på en bild, än när pedagogerna bara ställer en fråga 

till barnen för vidare reflektion. Det kan vara bilder i form av teckningar eller 

fotografier. Barnen får sätta ord på sitt lärande genom bilden. Enligt McKenna (2005) är 
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portfolioarbete ett verktyg för reflektion, lärande och demokrati i den svenska förskolan. 

Även Vallberg Roth och Månsson (2010) menar att portfolioarbete är ett demokratiskt 

arbetssätt. Den Italienska Reggio Emilia ideologin har inspirerat förskolor till 

portfolioarbetet i Sverige. Dokumentation enligt Reggio Emilia ger barn ett konkret och 

ett synligt minne av vad de sagt och gjort, med hjälp av bilder och ord. Pedagogernas 

resonemang kan stödja sig på forskning inom området dokumentation. Vi upplever detta 

som intressant och tänkvärt då det verkar vara en användbar metod för att barn ska 

minnas och ha möjlighet att kunna se sitt eget lärande. När barnen ser en bild framför 

sig blir den konkret och de kan exempelvis se deras egen utvecklande i en teckning. 

Gubben på teckningen har nu fått ögon och öron som den inte tidigare haft. Detta 

berättade en pedagog vid besöket på en avdelning som medverkade i studien. 

I vårt resultat framkommer det att två förskolor använder anteckningsblock som metod 

för dokumentation. Ett arbetslag har en anteckningsbok i varje rum där de snabbt och 

enkelt kan skriva ner händelser som sker för att senare göra en DUK. Både 

portfolioarbete och DUK är användbara metoder för att se barns lärprocesser anser vi. 

Det som är fördelen med DUK är att pedagoger får fundera och resonera över hur 

aktiviteten eller händelsen kan utvecklas vidare anser vi. Det som vi anser kan vara en 

nackdel med portfolioarbete är att den kan bli ett insamlande av material utan reflektion, 

det blir alltså bara en dokumentation som är retrospektiv (Lenz Taguchi, 2013). Detta 

talade ett arbetslag i studien kring när dokumentationen inte blir pedagogisk. Självklart 

kan portfolioarbetet bli till en pedagogisk dokumentation också om arbetslaget 

diskuterar och leder arbetet vidare. Det som kan vara en fördel med portfolioarbete 

jämfört med DUK är att barnen får med sig ett minne från förskolan när det slutat som 

belyser barnets utveckling och lärande som barn och föräldrar kan diskutera kring enligt 

oss. En fin gest som en del förskolor gör är att sätta in alla barnens alster och 

dokumentationer i plastfickor för att de inte ska bli förstörda. Detta visar att 

pedagogerna har respekt och värderar barnens arbeten högt.  

 

På två förskolor har förskollärarna dubbelt så mycket reflektionstid till dokumentation 

mot vad barnskötarna har. Fyra av de andra förskolorna har lika mycket reflektionstid 

oavsett yrkeskategori. Vi anser att alla som arbetar på förskolan borde ha lika mycket 

reflektionstid oavsett vilken yrkeskategori pedagogerna tillhör. Detta för att alla ska 

utvecklas, känna värdefullhet och för att hela arbetslaget ska kunna reflektera och 

utveckla verksamheten framåt. Samtidigt står det i Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) att förskollärare ska ha det pedagogiska ansvaret över verksamheten 

och se till att arbetet blir gjort. Vi anser att detta kan leda till konflikter i arbetslaget om 

myndigheter värderar yrkesrollers behov av vidare utbildning olika. Vi anser att alla 

pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet borde ha lika mycket reflektionstid 

då den är underlag för att den pedagogiska dokumentationen ska utvecklas framåt. I en 

kommun satsades de tidigare på att höja barnskötares kompetenser genom att erbjuda 

dem en kortare utbildning för att bli förskollärare. Detta är något som borde erbjudas i 

alla Sveriges kommuner även idag anser vi. En annan intressant aspekt som 

framkommer i studien är att på en av de sju förskolorna är det barnskötarna som 

dokumenterar mest. Anledningen till det framgick inte i våra samtal. 

 

Kvalitetsarbete 
I vårt resultat visar det sig att en avdelning menar att miljön påverkar hur barn är på 

förskolan, de säger att ett barn aldrig är bråkigt utan blir det om miljön inte är 

stimulerande. På en annan avdelning säger att dokumentationsarbetet är ett hjälpmedel 

för att se hur miljön ska förändras för att barnens behov ska bli tillgodosedda. 
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Författarna Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att kvalitet inte är 

någonting som finns, utan den uppstår i samspelet mellan barn, pedagoger och miljön. 

Alla dessa tre samspelsfaktorer är viktiga för att uppnå god kvalitet i förskolan. I 

styrdokumentet Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) 

skriver de om kvalitetsbegreppet. När Skolverket gör en bedömning av förskolans 

kvalitet innefattar det verksamhetens strukturella förutsättningar, arbetet i förskolan och 

resultatet d.v.s. måluppfyllelsen. Kvalitetsarbete ska göras systematiskt för att förskolan 

ska uppföljas och utvärderas, analyseras och bedömas för att utveckla verksamheten 

mot nya mål. 

 

Vi anser att dokumentation i förskolan är en metod för att säkerställa att verksamheten 

har en god kvalitet. Om förskolan har en god kvalitet innefattar det att pedagoger strävar 

efter att uppnå Läroplanens mål och riktlinjer enligt vår mening. Det nya kapitlet i 

läroplanen (Skolverket, 2010) behandlar uppföljning, utvärdering och utveckling av 

verksamheten och detta kan vara i form av dokumentation, enligt Sheridan, Williams 

och Sandberg (2013). Vid ett av våra besök berättade en pedagog om hur de hade 

förändrat miljön i legohörnan. Tidigare var inte barnen så intresserade av att bygga där 

men när de förändrade miljön genom att sortera legobitana i färg tillsammans med 

barnen började de att vara mera i hörnan. Pedagogernas tolkning av detta var att hörnan 

fick struktur och ordning så barnen lättare kunde se var bitarna fanns. Vi anser att detta 

är ett bra exempel på hur pedagoger med enkla hjälpmedel kan göra en miljö 

stimulerande för barnen. 

  

 

Meningsfullhet 

Under arbetet med denna studie har vi insett vikten av att pedagoger i förskolan ska 

förstå meningsfullheten med att dokumentera och för att detta ska vara möjligt krävs rätt 

kompetenser hos pedagogerna. I Kroeger och Cardys (2006) artikel skriver de om en 

grupp förskollärare som tidigare inte arbetat aktivt med dokumentation. Efter att dessa 

förskollärare fått utbildning inom området vidgades deras synsätt och de förstod 

meningsfullheten och såg fördelarna med att arbeta med dokumentation. Även 

författarna Dahlberg, Moss och Pence (2013) styrker detta. En av avdelningarna som 

svarat på enkäten menar att dokumentation i form av bilder inte är bra när det blir för 

mycket, det blir inflation då bilderna flödar på förskolan. En annan avdelning 

poängterar att dokumentationen ska vara meningsfull och värdefull för barnen och inte 

bara något som ska göras för att det står i läroplanen. En pedagog i studien säger att: 

”Det är inte målet som är viktigt, utan det är vägen dit alltså själva lärprocessen som 

har betydelse”. Detta är intressanta tankar och reflektioner som arbetslagen gör menar 

vi då varje verksamhet bör hitta metoder som känns meningsfulla och utvecklar arbetet 

framåt för just dem. Meningsskapande uppstår när pedagoger bearbetar och reflekterar 

tillsammans i arbetslaget över vad de sett och hört från barnen menar författarna 

Dahlberg, Moss och Pence (2013). 

Emilson och Pramling Samuelssons (2012) tar upp en kritisk aspekt av att ta kort och 

dokumentera barn samtidigt som pedagoger ska vara aktiva med dem. Vi reflekterar om 

den nya tekniken kan vara ett hinder som gör att barn upplever pedagoger som mindre 

deltagande när de samtidigt ska dokumentera. Ska pedagoger vara närvarande i mötet 

med barn istället för att ta bilder på dem? Eller kan pedagoger vara närvarande och ändå 

ta kort på barnen? I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010, 

s.15) står det att ”arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera kommunikation 
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och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka 

tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig”.  

 

Föräldrarnas delaktighet 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskola och hem samverka för 

att ge varje barn bästa möjliga förutsättning för utveckling och lärande. Föräldrar har 

möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen. I vår studie 

visar det sig att tre av sju förskolor upplever att föräldrarna är delaktiga och intresserade 

av barnens dokumentationer medan de övriga inte upplever delaktighet. Hur ska 

förskolor arbeta för att få föräldrar delaktiga i barnens dokumentationer?  Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) skriver att när förskolan började sätta upp bilder och texter på 

väggarna visade föräldrarna ett stort intresse. De fick ta del av förskolan vardag på ett 

nytt sätt och genom att titta och läsa dokumentationerna började föräldrarna ställa mer 

frågor om verksamheten. Detta resulterade i att förskolan började skicka hem 

månadsbrev där de gav föräldrarna möjlighet att bidra med synpunkter och idéer. På 

detta vis bjöds de in till delaktighet. Ett arbetslag i studien använder sig istället av 

veckobrev. Pedagogerna på denna avdelning anser att föräldrarna inte är mer delaktiga 

trots utskicket. Detta arbetslag styrker inte Åberg och Lenz Taguchis metod. Två andra 

arbetslag i studien styrker författarnas metod för delaktighet. Föräldrarna har även här 

blivit mer delaktiga i dokumentationen genom att de sätter upp bilder och text med 

läroplans mål på väggarna. Ett av dessa arbetslag bjuder även in föräldrarna till 

dokumentationen med hjälp av barnen när tillfälle ges. Det är vår uppgift som 

pedagoger att bjuda in föräldrar till dokumentationerna för att få dem delaktiga i 

barnens vardag på förskolan enligt vår mening. Vi anser att det är viktigt att få 

föräldrarna delaktiga i barnens dokumentationer för att de ska få en större förståelse för 

barnens vardag och pedagogernas arbete. Föräldrar bör förstå att förskolan är en plats 

för utveckling och lärande och inte bara en plats för förvaring och omvårdnad.  

 

Förskolechefens delaktighet 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att förskolans verksamhet ska bedrivas 

i enlighet med målen i läroplanen. Chefen har även ansvar för att förskolans kvalitet ska 

vara god vilket innefattar bland annat kompetensutveckling för personal, att förskolans 

miljö är utvecklande och lärande, att de barn som är i behov av särskilt stöd ska få den 

hjälp de behöver och att kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten (Skolverket, 2010). I vår studie framkommer det att en avdelning 

upplever att deras förskolechef inte alls är delaktig i dokumentationsarbetet och de möts 

enbart av negativ respons. Vi ställer oss frågan hur pedagogernas självförtroende på 

denna avdelning stärks av att mötas av detta gång på gång? Utvecklas denna avdelnings 

dokumentationsarbete framåt? Författarna Törnsén och Ärlestig (2014) skriver att de 

finns svensk och internationell forskning på vad en framgångsrik ledare gör. ISSPP 

(International Successful School Principal Project) visar att det finns fyra områden som 

kännetecknar bra ledarskap. En av dessa punkter behandlar att stimulera, stödja och 

utveckla personalen vilket inte sker på denna avdelning anser vi. Skolinspektionen 

(2010; 2012a) har genomfört två studier som visar att detta inte är ett problem på 

enstaka förskolor utan det förekommer hos flera (Törnsén & Ärlestig, 2014). Även  

Riddersporre(2010) menar att ledarskapet är viktigt. En annan intressant aspekt som 

framkommit i studien är att en del förskolor som har haft samma förskolechef upplever 
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chefen på olika sätt. En del upplever chefen som delaktig och givmild medan andra 

upplever chefen som inte alls delaktig och givmild. Vi har funderat över om 

förskolechefen behandlar förskolor olika och har ”favoritförskolor”. Det kan också bero 

på att förskolor tolkar förskolechefen olika. Det skulle vara intressant att samtala med 

förskolecheferna kring detta för att få höra deras version, men tid för detta fanns inte. 

Eftersom vi inte samtalat med cheferna om deras delaktighet runt dokumentationerna på 

förskolorna kan vi inte jämföra förskolornas uttalanden med förskolechefernas. 

 

Praktiska implikationer 

Något som vi reflekterat över kring verktyg och metoder är att de borde finns någon 

slags grundmall för hur förskolor kan arbeta med den pedagogiska dokumentationen. 

Alla Sveriges förskolor borde ha samma grundmall att utgå ifrån. Sedan kan varje 

arbetslag utveckla den vidare för att den ska passa just deras verksamhet. Detta skulle 

vara ett hjälpmedel för förskolor, vilket kan leda till att förskolorna kan spara tid då de 

skulle slippa utarbeta en metod. DUK och reflektionskartan som vi skrivit om tidigare i 

vårt resultat verkar vara bra exempel på sådana mallar och metoder anser vi. 

 

Vidare forskning 

Under studiens gång har frågor väckts som skulle vara intressanta att forska vidare på 

för att utveckla dokumentationsarbetet på förskolorna ytterligare. Handlar 

dokumentation i förskolan om barns presterande och icke presterande? Bedöms barn i 

förskolan utefter vad de kan och inte kan i dokumentationen? Jämförs barn med 

varandra? Eller värderas barnen utifrån vem de är som individ? Vilken bild av 

förskolan vill vi visa utåt för föräldrarna? Den ”perfekta” världen där ingen gör 

misstag eller en värld där det är tillåtet att misslyckas? Leder dokumentation i 

förskolans till att kvalitén utvecklas? Ges barnen de bästa möjliga förutsättningarna för 

utveckling och lärande med dokumentation som hjälpmedel? Dessa frågor besvaras inte 

i denna studie men skulle som sagt vara intressanta att undersöka vidare. 

 

 

Slutsats 

Vår slutsats av studien visar att genom dokumentationsarbete synliggörs barns lärande 

och utveckling utifrån deras intresse, förmåga och kunskap. I studien framkommer det 

att alla förskolor är eniga om att de upplever dokumentationen som något positiv då den 

synliggör barnens lärande och reflektion leder arbetet framåt. Samtidigt visar det att 

pedagoger känner sig stressade över dokumentation då tiden inte räcker till. Trots detta 

överväger fördelarna nackdelarna vilket visas i studien då pedagogerna försöker att hitta 

metoder och förutsättningar för att finna tid för dokumentationsarbetet. Studien visar 

även att arbetslagen arbetar med ett didaktiskt tankesätt då dokumentationen är 

utvecklande både för pedagoger och barnen. 

Dokumentationen blir alltså pedagogisk när den är underlag för reflektion och analys i 

arbetslaget och/eller med barnen och på så vis utvecklas arbetet vidare. Bilder behövs 

för att återkoppling lättare ska ske hos barnen. Studien visade att det fanns tveksamheter 

kring regler runt bildhantering i kommunen. Många av arbetslagen kände inte till hur en 
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bild kan spridas på Internet i form av exempelvis en skärmdump. Största delen av 

arbetslagen i studien dokumenterar mest temaarbeten med de äldre barnen men även när 

spontana situationer uppstår dokumenteras dessa. Med de yngre barnen dokumenteras 

mest spontana situationer. Förskolornas fokus i dokumentationsarbete är att arbeta mot 

strävansmål i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) samt att uppmärksamma barnens 

positiva sidor i arbetet. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om att det inte finns någon färdig mall på hur 

barns lärande sker utan det finns flera sätt som barn kan lära sig på. Detta kan vi även se 

i vår studie då vi fått verktyg på hur pedagoger kan arbeta kring dokumentation i 

förskolan men ingen färdig mall på hur pedagoger ska göra. Vi har konstaterat att det 

finns många verktyg och metoder för dokumentation och det är upp till varje förskola 

att arbeta fram vilket arbetssätt som känns bra för dem. Studien visar att de arbetslag 

som bjudit in föräldrar till dokumentationerna genom exempelvis Instagram, planscher 

på väggarna och elektroniska fotoramar har fått dem delaktiga. Dessa arbetslag har 

hittat metoder som fångar upp föräldrar och på så vis gör dem delaktiga i barnens 

vardag. Papper, penna, kamera och dator använder förskolorna i studien som verktyg för 

dokumentation. Alla förskolor utom en har tillgång till lärplatta. 

Det visar sig att all personal dokumenterar förskolans verksamhet, fast i olika grad. 

Studien visar att på en av förskolorna är det barnskötarna som dokumenterar mest. På 

två förskolor har förskollärarna dubbelt så mycket reflektionstid till dokumentation mot 

vad barnskötarna har. Fyra av de andra förskolorna har lika mycket reflektionstid 

oavsett yrkeskategori. Som vi skrivit tidigare i arbetet skulle det vara intressant att 

samtala med förskolecheferna för att få deras syn på dokumentation och för att få höra 

deras version. Men av tidsbrist har vi begränsat vår studie. Eftersom vi inte samtalat 

med cheferna om deras delaktighet runt dokumentationerna på förskolorna kan vi inte 

jämföra förskolornas uttalanden med förskolechefernas. Det som visas i vår studie är att 

en del förskolechefer är delaktiga i förskolans dokumentationer medan andra inte är 

delaktiga. En del förskolechefer ger de verktyg som behövs för att underlätta 

dokumentationsarbetet. Vad studien inte visar är om det är ekonomin eller 

förskolechefens inställning som gör att vissa förskolor inte får de verktyg som behövs 

för att underlätta dokumentationsarbetet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Följebrev 

Hej 

Vi heter Angelica Eriksson och Stina Zackrisson och studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Under hösten kommer vi att skriva ett examensarbete på 15 hp kring 

dokumentation i förskolan som är en del av vår utbildning.  

Under arbetets gång så kommer vi att göra besök på ett antal förskolor i olika 

kommuner som kommer att ligga till grund för vår studie. Vi vill ta del av 

dokumentationsarbetet som finns vid er avdelning. Då vi vill ta del av ert 

dokumentationsarbete i form av exempelvis barnens dokumentationer behöver vi 

vårdnadshavarnas tillstånd. Tillståndsblanketten bifogas i detta mail som ska delas ut till 

alla vårdnadshavare och lämnas in till avdelningen senast fredagen den 22 augusti 2014.  

Vi bifogar även enkäten som ni tillsammans med kollegorna på avdelningen besvarar. 

När vi kommer till er på besök så kommer vi att diskutera kring enkäten. Vi är 

tacksamma om vi får ta med oss det ni skrivit i enkäten. Med samtycke från er så vore 

vi hjälpta av att ljudinspela samtalet för att inte viktig information ska falla bort i vår 

studie. 

Examensarbetet kommer att redovisas på Högskolan i Gävle som endast visas för 

kursdeltagare och lärare där inga bilder på barns ansikten synliggörs. Kommun, 

stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn kan 

förekomma i uppgiften. Eftersom ett examensarbete är en offentlig handling så kan vem 

som helst ta del av arbetet på http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435. 

 

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i 

examensarbetet. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Back Angelica Eriksson,    XXXXX@hotmail.se 

Stina Zackrisson,    XXXXX@hotmail.com 

Annie Hammarberg, handledare Högskolan i Gävle,   XXXXX@hig.se 

 

  

http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435
mailto:XXXXX@hotmail.se
mailto:XXXXX@hotmail.com
mailto:XXXXX@hig.se
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Bilaga 2 Enkät 

 

Enkät kring dokumentation till er förskola 

(Examensarbete i didaktik, 15 hp) 

 
1. Vad dokumentaras på er avdelning?  

Vilka situationer uppmärksammas?  

Temaarbeten?  

Spontana situationer?  

Vad visas och sätts upp på väggarna? 

 

2. Hur dokumenterar er avdelning?  

Hur gör ni?  

Vad gör ni? 

Metod? 

Vem dokumenterar? 

Vilka verktyg används vid dokumentationen? 

 

3. Varför dokumenterar ni?  

Vilket syfte har ni? 

För vem dokumenterar ni?  

Hur tänker ni kring detta?  

 

4. Hur använder ni dokumentationsmaterialet?  

Hur arbetar ni vidare med er dokumentation? 

Följs dokumentationen upp tillsammans med barnen? 

 

5. Vilka får ta del av er dokumentation? 

Är föräldrar intresserade av att ta del av er dokumentation?  

På vilket sätt? 

 

6. Hur länge har dokumentation funnits på er arbetsplats? 

Har ni fått någon utbildning kring området? 

 

7. Hur delaktiga är er förskolechef i dokumentationsarbetet?  
Får ni de hjälpmedel som behövs för att uppfylla strävansmålen i läroplanen 

kring dokumentationen? 

 

8. Hur upplever ni dokumentationsarbetet? 

Något positivt eller negativt? 

 

 

Fundera och besvara dessa frågor så ses vi vid vårt besök hos er. 

Med Vänliga Hälsningar 

Stina Zackrisson och Angelica Eriksson, 2014-08-12 
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Bilaga 3 Tillståndsblankett 

 

                                                                                                                 2014-08-12 

Till vårdnadshavare 

 

Vi heter Angelica Eriksson och Stina Zackrisson och studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle termin 7. Som en del av vårt arbete kommer vi under hösten att göra 

ett examensarbete på 15hp kring dokumentation i förskolan som är en del av vår 

utbildning.  

Under arbetets gång så kommer vi att göra besök på ett antal förskolor i olika 

kommuner som kommer att ligga till grund för vår studie. Vi kommer att skicka ut en 

enkät till avdelningen vid ert barns förskola och ta del av dokumentationsarbetet som 

finns vid förskolan. Då vi tar del av dokumentationsarbetet kommer vi använda papper 

och penna samt digitalkamera och då behöver vi vårdnadshavarens tillstånd. 

Examensarbetet kommer att redovisas på Högskolan i Gävle som endast visas för 

kursdeltagare och lärare där inga bilder på barns ansikten synliggörs. Kommun, 

stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn kan 

förekomma i uppgiften. Eftersom ett examensarbete är en offentlig handling så kan vem 

som helst ta del av arbetet på http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435. 

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i 

examensarbetet. 

Med Vänlig Hälsning 

Back Angelica Eriksson,    XXXXX@hotmail.se 

Stina Zackrisson,    XXXXX@hotmail.com 

Annie Hammarberg, handledare Högskolan i Gävle,  XXXXX@hig.se 

 

LÄMNAS TILL AVDELNINGEN SENAST fredagen den 22 augusti 2014.  

Ja, jag ger tillstånd till studenterna att de får fotografera dokumentationen om mitt barn 

och/eller läsa deras portfolio. 

(   ) Fotograferas 

(   ) Portfolio 

Nej, jag ger inte tillstånd till studenterna att de får fotografera dokumentationen om mitt 

barn och läsa deras fortfolie. 

(   ) Fotograferas och Portfolio 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

Vårdnadshavare:……………………………………………… 

Vårdnadshavare:……………………………………………… 

http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2435
mailto:XXXXX@hotmail.se
mailto:XXXXX@hotmail.com
mailto:XXXXX@hig.se

