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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva och analysera dokumentationen som pedagoger inom 
förskolan genomför. Dagens läroplan framhåller den pedagogiska dokumentationen som ett 
verktyg i den vardagliga verksamheten. Hur och i vilket syfte utförs dokumentationen och hur 
kan den bidra till den pedagogiska verksamhetens utveckling? Det empiriska materialet har 
inhämtats genom en enkätundersökning utförd bland pedagoger på förskolor i en kommun i 
Norrbotten. Resultatet visar att dokumentation förekommer på alla förskolor, om och hur den 
däremot används för att bidra till pedagogisk utveckling varierar. Syftet med dokumentation 
är olika, vissa gånger används den för att planera verksamheten andra gånger för att utvärdera. 
Dokumentationerna visas för barn, föräldrar och beslutsfattare men i varierande utsträckning. 
Resultatet visar att det finns en vilja bland pedagogerna att utveckla sin dokumentation. En 
önskan om fortbildning och tid för både dokumentation och reflektion har framkommit.    
 
Nyckelord: Förskola, dokumentation, pedagogisk dokumentation, reflektion 
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Inledning 
Denna studie utförs av två studenter som läser till lärare mot förskolan. Studien omfattar en 
kommun i Norrbotten. I den ämnas beskriva och analysera dokumentation som pedagoger i 
förskolan genomför. Genom våra erfarenheter har konstaterats att dokumentationer används 
ute på förskolor. Under utbildningen har vi kommit i kontakt med pedagogisk dokumentation. 
Både i den verksamhetsförlagda och inom den teoretiska delen av utbildningen har denna 
form av dokumentation bearbetats. De möjligheter som finns i användandet av pedagogisk 
dokumentation har betraktats som väsentliga för vårt kommande yrke. Kontakt togs med en 
kommun som, visade sig, arbetade med att utveckla dokumentation.  
 
Den berörda kommunen deltar för närvarande i ett kvalitetsprojekt, med avsikt att utveckla 
dokumentation mot att bli pedagogisk, ute på förskolorna. Projektet är relativt nystartat och 
utförs i samverkan med Luleå Tekniska Universitet. Kommunens förskoleutvecklare ansvarar 
för kontakten mot förskolorna och kvalitetspiloterna. Dessa piloter är pedagoger ute i 
verksamheten. Deras uppgift är att informera och inspirera övriga i arbetslaget. Kommunen 
ger pedagogerna möjlighet att ta del av relevanta föreläsningar. Allt detta för att ge dem 
möjlighet till en insikt om hur den pedagogiska dokumentationen kan användas i 
verksamheten.  Således upplevdes det extra spännande att utföra denna studie.  
 
Vallberg Roth (2002) skriver att dokumentation har använts i Sverige under mycket lång tid. 
När den började användas var barnens hälsa och allmänna tillstånd det som skulle 
uppmärksammas. Efterhand utvecklades den mot att betrakta barnens psykologiska utveckling 
i jämförelse med förutbestämda stadieteorier (Sommer, 1997). I dagens samhälle ses barnet 
som en fullvärdig och kompetent samhällsmedborgare. Dokumentationen på förskolor 
fokuserar på utveckling, både när det gäller det individuella barnet, pedagogerna och miljön 
runt i kring (Läroplanen för förskolan, 1998). Vilka förutsättningar har pedagoger idag för att 
kunna dokumentera? Vad dokumenteras och i vilket syfte? Frågorna är många och ett försök 
att komma närmare den pedagogiska dokumentationens många användningsområden kommer 
att genomföras.  
 
I studien används begreppet pedagoger. Det innefattar alla som arbetar inom de utvalda 
förskolorna. Det vill säga förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och övriga. De 
fritidspedagoger som ingår i studien kommer att ingå i gruppen övriga. 
 

1 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera dokumentation som pedagoger i förskolan 
genomför. 
 

2 Bakgrund 
Enligt Skolverkets Allmänna råd är förskolans uppdrag idag att lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Detta ska ske i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Omsorg, fostran och 
lärande ska bilda en helhet. Alla barn ska utmanas och lockas till lek och lärande i en 
anpassad miljö. Förskolan ska vila på de demokratiska värderingar och de normer som råder i 
vårt samhälle (Skolverket, 2005). Alla kommunala förskolor styrs av Läroplanen för 
förskolan (1998), som även är förskolans första. Den har till syfte att skapa förutsättningar för 
en likvärdig förskola med hög kvalitet. Som det ser ut idag är Skolverket tillsynsmyndighet 
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och har varit det sedan läroplanen kom. Staten beslutar om de övergripande målen och 
riktlinjerna, medan de enskilda kommunerna i sin tur genomför dem. Läroplanen för 
förskolan har samma syn på kunskap, utveckling och lärande som Läroplanen för den 
obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (1994) samt Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (1994). Tanken bakom detta är en röd tråd för barnet genom hela 
skolsystemet. 
  
Nedan följer en historisk tillbakablick för att visa hur vår svenska förskola vuxit fram samt 
hur dess styrdokument uppkommit, förändrats och utvecklats till dagens läroplan. Kanske 
finns det förklaringar till den pedagogiska dokumentationens framväxt? Hur har den kommit 
att få en så framträdande roll i verksamheten på förskolorna? Hur har den uppstått? 
 

2.1 Förskolans historik 
En överblick av förskolans framväxt genom tiderna, från 1800- talet och framåt, kommer att 
följa i avsnittet nedan. 
 

2.1.1  Från kristlig fostran till en Fröbelinspirerad verksamhet 
Vallberg Roth (2002) har skrivit om olika läroplansperioder i vår historia. Hon benämner dem 
i sammanfattande begrepp, det vill säga hennes egna tolkningar av det som skett under varje 
period utgör hennes läroplansmönster. Den första namnger hon ”Guds läroplan” (s 29), som 
fanns från mitten till slutet av 1800- talet.  I denna småbarnsskola ingick dagens skolbarn, 
förskolebarn och fritidsbarn, här var kristlig undervisning, läsning, skrivning och räkning 
viktigt ur ett moraliskt och religiöst perspektiv. Under denna tid var synen på kunskap 
drillundervisning och kristlig fostran, medan människosynen var auktoritär. Barnen sågs som 
passiva och syndiga inlärningsmaskiner. Vallberg Roth anser fortsättningsvis att under tiden 
då guds läroplan förespråkades var inte undervisningen fullständig om inte uppfostran fanns 
med. När barnen skulle visa sina kunskaper skedde det på en offentlig examen. Ett förhör 
visade vad barnen lärt sig. De underhöll även församlingen på examensdagen. Samtida med 
denna småbarnsskola fanns barnkrubban som bekostades av kyrkan. Där fick barn utan 
hemmavarande mödrar spendera dagarna om intyg från fattigvården fanns (Martin Korpi, 
2007). Vidare skriver Vallberg Roth att en förändring skedde under 1860- talet. En revidering 
av småbarnskolan gjordes och nu talades det om en Fröbelinspirerad verksamhet. Mannen 
bakom denna var Friedrich Fröbel, han var barnträdgårdens ideologiske fader som länkade 
samman småbarnsskolan och barnträdgården. Nu finansierades verksamheten av rikemansfolk, 
enligt Martin Korpi.  I verksamhetsbeskrivningen angavs sysselsättningsområden istället för 
läsning, räkning och skrivning. Denna sysselsättningsplan kallades för läroplan, och 
förändrades med årstiderna. Barnen delades upp mellan äldre, fem till sju år, och yngre, tre till 
fem år. Denna form av skola kom att bli en förebild för hur verksamheten skulle formas 
vidare (Vallberg Roth, 2002).  
 

2.1.2 Ett socialpedagogiskt perspektiv under utveckling 
Vallberg Roth (2002) skriver fortsättningsvis om ”Det goda hemmets och hembygdens 
läroplan” (s 60) som uppkom i slutet av 1800- talet och fanns kvar i samhället och skolan 
fram till mitten av 1900- talet. Här dominerade ett socialpedagogiskt perspektiv. Barnsynen 
under denna period utgick från ett moraliskt tänkande. Det som förespråkades under denna tid 
var de hemlika förhållandena och de utformades i barnträdgårdarna. Leken hamnade i 
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förgrunden liksom ämnen som natur, matematik och bygglek, medan skriftspråket och 
läsinlärningen inte ansågs lika viktig längre. Sånger, sagor och fingerlekar fick en allt större 
plats i barnträdgården, psalmer och bibliska berättelser däremot backade tillbaka. 
Arbetsmedelpunkt var ett begrepp som användes under denna tid. Där arbetades det 
ämnesövergripande med anknytning till husliga sysslor. Tanken med detta praktiska moment 
var att få koncentrerade barn. Ledarinnorna, som pedagogerna kallades under denna tid, hade 
planerat varje moment noggrant. De ämnen som skulle ingå i denna arbetsmedelpunkt var 
hemmet, trädgården och arbetet på gården, men även fostran var viktig. På 1930- talet 
kritiserades detta med anledning av att arbetssättet ansågs styra barnen för mycket. Vallberg 
Roth skriver att Elsa Köhler kom med en förändring när hon omarbetade denna 
arbetsmedelpunkt till att bli ett intressecentrum. Nu skulle barnens egna intressen styra vad 
som gjordes under dagarna. Förändringen kunde ses som en koppling till det allt mer 
demokratiska samhället. Lenz Taguchi (2000) skriver om Elsa Köhlers vision, att 
pedagogerna själva skulle utveckla den pedagogiska verksamheten genom observation och 
dokumentation. Köhler såg stora möjligheter för pedagogerna att ”utöka det egna vetandet 
genom att observera barnen” (s 76). Vidare ansåg hon observationsmetoden som nödvändig 
för att få kunskap om vilket stöd i utvecklingen det enskilda barnet behövde. Redan här fanns 
alltså tankar kring dokumentationen som en framåtsyftande metod. Betänkandet (SOU 
1997:157) lyfter fram Köhlers idé om barnobservationerna, som hade till syfte att klassificera 
den psykologiska utvecklingen i relation till utvecklingspsykologins förutbestämda kategorier, 
som kvarlevande ännu idag. 
 
Under denna epok blev barnavårdsnämnden tillsynsmyndighet (Vallberg Roth, 2002). Det 
började också talas om ett mer enhetligt system. Alva Myrdahls tanke om att 
Storbarnkammaren skulle vara tillgänglig för barn ur alla samhällsklasser kan tolkas som en 
grundläggande ide för den enhetliga förskolan. I storbarnkammaren ingick både 
barnträdgården och barnkrubban. Där var barnens hälsa viktig, noggrann dokumentation med 
protokoll och observation föreskrevs (Vallberg Roth, 2002). Enligt Lenz Taguchi (2000) var 
dokumentationen som rörde barnens hälsa den form av dokumentation som först fanns inom 
förskolans väggar. Målsättningen med denna var att den skulle hjälpa pedagogerna vid 
beslutsfattning kring åtgärder för de enskilda barnen. 
   

2.1.3 Utvecklingspsykologin i fokus 
Från mitten av 1900- talet till mitten av 1980- talet förändrades verksamheten, enligt Vallberg 
Roth (2002), från moral och familjeliv till demokrati och allsidig personlighetsutveckling. 
Detta medförde i sin tur att barnsynen ändrades. Nu började ett så kallat likhetsbarn framträda. 
Kön, klass och kultur var inte längre det som styrde verksamheten. Istället för tidigare 
filosofer och pedagoger stod psykologer för den viktiga utvecklingen. Namn som spelade stor 
roll var Gesell, Piaget och Erikson. Innehållet i förskolan organiserades i vardagsrelaterade 
områden. Den psykosociala utvecklingen hamnade under denna tid i fokus. Dialogen mellan 
vuxna och barn var viktig. Även reflektionen av pedagogernas barnobservationer var av stor 
betydelse för att upptäcka brister och behov i barnens allsidiga utveckling. Från 
Socialstyrelsen, som under denna period tog över huvudmannaskapet, kom direktiven att 
personalen skulle arbeta schematiskt med barnobservationer och pedagogisk planering. Här 
var det viktigt att inte överge vedertagna och generella utvecklingsstadier. Ett observerat barn 
som noterats normalt skulle lämnas därhän eftersom påskyndande av utveckling var skadligt 
(Lenz Taguchi, 2000). Observation av varje enskilt barn med efterföljande diskussion 
pedagoger emellan, rekommenderades under denna period. Syftet var ett ”korrektivt arbete” (s 
87), som Lenz Taguchi benämner det. Även här handlade det alltså om att hitta brister som 
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behövde åtgärdas. Det ofta förekommande och noga utförda observationsarbetet som blev 
resultat av psykologernas stadieteorier ledde till ett berikande för de enskilda förskollärarnas 
personlighetsutveckling. I arbetet med barnobservationerna tvingades pedagogerna ta itu med 
sin egen syn på saker och ting. I och med detta ökade deras kunskap kring teorier och 
forskning (Lenz Taguchi, 2000).  
 
Under 1970- talet skedde en förändring när det gällde barnsynen. Från att ha sett dem som 
objekt började de nu betraktas som subjekt. Detta medförde att metoderna för observation 
ändrades från protokollföring till dialog (Arvidsson, 1974a). Syftet blev nu att komma nära, 
lära känna och förstå sig på den enskilda individen innan åtgärder föreslogs. ”Att studera ett 
barns sociala samspel med andra människor är väsentligare än att veta om barnet har ett 
perfekt pincettgrepp” (Arvidsson, 1974b s 4). 

 
I 1968 års Barnstugeutredning (SOU 1972:26) förespråkades dialogpedagogiken. Den utgick 
från jaguppfattning, kommunikation och begreppsbildning. Dialogpedagogiken byggde till 
största delen på Erik Homburger Eriksons psykoanalytiska teori men även på Jean Piagets 
kognitiva teori.  Tron på barnens förmåga och lust att lära togs till vara. De sågs som socialt 
dugliga i ett demokratiskt samhälle. Skolornas förmedlingspedagogiska tradition och 
barnstugornas inställning om väntan på barns mognad som funnits fram till 
barnstugeutredningens uppkomst ändrades. Nu hamnade samarbete i centrum, barnen skulle 
fostras i demokratiska, jämställda och solidariska tankegångar. Detta kom att få en stor 
betydelse för förskolans utveckling (Martin Korpi, 2007). Nu kunde en ambition att förena 
tankarna från daghemmen med lekskolornas perspektiv till en gemensam verksamhet skönjas. 
I Barnstugeutredningens (SOU 1972:27) kapitel om personalens kvalifikationer, kan utläsas 
att förskolans kvalitet fanns i fokus. En granskning av förskolans verksamhet förespråkades.  
  

2.1.4 Utvecklingspsykologin i teorin 
Utvecklingspsykologin uppstod under 1880- talet under benämningen barn- och 
ungdomspsykologi. Den studerar människans psykiska utveckling, och huvudfrågorna är hur 
och varför människor utvecklas (Wedel Brandt, 1988).  
 
Innan 1960- talet ansågs barn vara novisa och bräckliga. Allt omkring kunde vara farligt och 
de skulle skyddas, enligt Sommer (1997). Barnen hade inte heller någon uppfattning om sig 
själva. De kunde därför inte vara aktiva i sitt samspel med andra. Under denna tid 
observerades barnen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det som skulle komma 
fram var en förståelse för de enskildas behov. Det var de sociala, motoriska, språkliga och 
emotionella områdena som skulle lyftas (Wehner-Godée, 2000). Barns utveckling var den 
mest bearbetade delen i den internationella forskningen när det gäller utvecklingspsykologin. 
Ärftlighet och miljö var av stor betydelse. Inom detta område har det funnits många 
framträdande forskare som tidigare nämnts, en av dem är Jean Piaget. Han fokuserade sina 
undersökningar på samspelet mellan inlärning och mognad. Huvudfunktionerna för 
utveckling är enligt honom mognad, handling och socialt samspel. Hans teori grundar sig på 
ett stadietänkande, dessa olika stadier passerar alla barn. De kan inte hoppa över ett utan att ha 
etablerat nödvändiga strukturer som gäller för just det stadiet (Piaget, 1962). En annan 
företrädare av utvecklingspsykologin var Erik Homburger Erikson. Under sin tid som 
barnpsykoanalytiker utvecklade han många tankar och idéer runt barn och deras psykosociala 
utveckling (Tamm, 2007). Vidare skriver Tamm att Eriksons teori är den som ligger bakom 
1968 års barnstugeutredning, precis som ovan nämnts. I sin teori menar Erikson att 
människan är social. Utvecklingen sker alltså i interaktion med andra. Den passerar åtta 
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förutbestämda perioder, dessa kallar han för de åtta åldrarna (Erikson, 1983). Både Piaget och 
Eriksons teorier har blivit kritiserade genom åren. Fogel anser däremot att stadieteorierna kan 
vara positiva, enligt Sommer (1997). Han menar att de inte får förväxlas med barnens 
utveckling. De ska istället användas som liknelser och kan på så sätt bidra till att upptäcka 
samhällsförändringar. Han framhäver även att pedagoger kan ta hjälp av stadierna för att göra 
jämförelser när det gäller förväntningar som finns av barn i olika åldrar, i olika kulturer. 
 

2.1.5 Det pedagogiska programmet och dess betydelse 
Det Vallberg Roth (2002) benämner ”Det situerade världsbarnets läroplan” (s 120) kom i 
slutet av 1980- talet och gäller delvis fortfarande. Det som låg till grund för en förändring 
under denna period var den historiska propositionen om en förskola för alla barn oavsett 
hemförhållanden. Staten fokuserade inte på det pedagogiska arbetet förrän vid denna tid. 
Innan dess var det upp till pedagogerna att utarbeta sätt för att kunna utvärdera sitt arbete. Här 
började modeller för hur granskning av det pedagogiska arbetet skulle ske på bästa sätt (Åsén, 
2002). En referensram för hur pedagogiken skulle bedrivas behövdes och ett pedagogiskt 
program för hela landet föreslogs. Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att utforma detta. 
Målet med programmet var att alla förskolor i Sverige skulle ha en jämn och god kvalitet. 
Genom utformningen skulle planering, utvärdering och utveckling av verksamheten 
underlättas både på kommunal- och enhetsnivå (Socialstyrelsen, 1987:3). Det pedagogiska 
programmets syn på barns utveckling kopplades till ett socialt samspel. ”Det kulturella och 
sociala mönster som barnet uppfattar bidrar till att ge sammanhang i tillvaron och därmed 
förståelse för vad som sker och hur man själv kan handla” (Socialstyrelsen, 1987:3 s 21). 
 
I det pedagogiska programmet sågs barnen som aktiva, genom handlingar och aktiviteter 
utvecklades deras kunskap och förståelse. Pedagogerna hade en viktig roll i hela processen. 
De skulle utmana till vidare utveckling i förhållande till barnens kunskapsnivå. Även den 
omvårdande biten hade en stor roll i verksamheten. Vardagssituationer skulle tas till vara, det 
var inte bara planerade lärandesituationer, såsom samlingar, som ledde till en 
kunskapsutveckling. I programmet angavs att förskolan skulle komplettera hemmet och även 
samarbeta med det. Kunskaper om barn, deras livsvillkor, deras inlärning och deras 
utveckling var nödvändiga att besitta för att kunna bedriva ett pedagogiskt arbete. Denna 
kunskap bygger på tidigare erfarenheter och teorier om inlärning och utveckling. I det 
pedagogiska programmet ansågs teorierna ha två huvuduppgifter. För det första skulle de vara 
ett instrument för tolkning och val av handlingsalternativ och för det andra skulle de vara ett 
kommunikationsinstrument. På dessa sätt kunde de bidra till gemensamma ramar och 
underlag för beslut i personalgruppen. De kunde även underlätta i förklaring av agerande för 
föräldrar och politiker (Socialstyrelsen 1987:3). En uppföljningsstudie av det pedagogiska 
programmets betydelse för verksamheten i förskolan visade framförallt två olika funktioner 
som fyllts. Det ena handlade om ett ideologiskt styrmedel, det vill säga vilka principer som 
låg bakom verksamheten och vilken inriktning den skulle ha. Den andra handlade om 
funktionen att visa för föräldrar, allmänhet och skola vad förskolan stod för och vad den ville 
uppnå. Enligt denna uppföljningsstudie framkom att statusen på förskolan höjdes genom detta 
program (Socialstyrelsen, 1993). 
 

2.1.6 Utvecklingspedagogik 
Ur utvecklingspsykologin har utvecklingspedagogiken vuxit fram. Den står för ett perspektiv 
som lyfter fram innehållets syfte som avgörande för barnets lärande, enligt Lenz Taguchi 
(2000). Hon skriver att synen på barn är att de besitter en stor potential att utveckla sitt 
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lärande och sin förmåga till det. Pedagogens betydelsefulla roll är att uppmuntra barnen till att 
tänka om sitt eget tänkande, det vill säga metakognitiva processer. Inom 
utvecklingspedagogiken lyfts observationerna fram i syfte att få underlag till det fortsatta 
pedagogiska arbetet. Doverborg och Pramling (1995) lyfter vikten av pedagogernas kunskap 
om hur barn tänker om innehållet, vid sin planering. Vidare menar de att för en planering av 
arbetet som hjälper barnet att utveckla tankar och idéer, krävs utvärdering. Även hos 
pedagogerna sker ett lärande när de reflekterar över det som utvärderingen gett. Enligt Lenz 
Taguchi beskriver en pedagog som arbetar utifrån utvecklingspedagogiken, barns inlärning i 
steg. De går från diffusa idéer mot en helhet som de förstår. Kunskapsutvecklingen ses som 
en progressiv trappa.  Ett annat perspektiv på barns utveckling har vuxit fram. Ett perspektiv  
som ser på utvecklingen som en process mot sociala och kooperativa konstruktioner. Detta 
synsätt står bland annat Reggio Emiliafilosofin för. Här betraktas barnet ur ett postmodernt 
perspektiv, det vill säga barnet existerar genom sina relationer till andra i ett visst 
sammanhang (Dahlberg, Moss och Pence, 1999).  Lärandet är en kommunikativ aktivitet, 
menar de, där barnen konstruerar kunskap och skapar mening tillsammans med andra barn 
och vuxna. De ses som aktiva medkonstruktörer. Genom att barnen ges möjlighet att tänka 
och handla både själva och tillsammans med andra tar de makten över sitt eget lärande.   
 

2.1.7 Dagens läroplan 
1996 tog Utbildningsdepartementet över huvudmannaskapet från Socialdepartementet och 
Skolverket övertog ansvaret över barnomsorgen 1998. Från politiskt håll fanns en vilja att 
komma ifrån den omvårdande familjepedagogiken mot en förskola för barns utveckling och 
lärande (Skolverket, 2004). Förskolans första och enda läroplan kom till under denna period, 
den ersatte då det tidigare Pedagogiska programmet för förskolan. Några utmärkande drag för 
perioden är målstyrning, decentralisering, globalisering och individualisering. I läroplanen 
(Läroplan för förskolan, 1998) finns det mål att sträva mot men däremot ingen metod för hur 
arbetet mot dessa skall utföras. Här betonas barnet som kompetent medborgare med 
demokratiska rättigheter, samt barnets inflytande över innehåll och arbetssätt. I betänkandet 
(SOU 1997:157) som ligger till grund för läroplanen framgår att barnets egna perspektiv 
efterfrågas till skillnad från det tidigare vuxna barnperspektivet. Pedagogens roll är numera att 
utmana, uppmuntra, utveckla, stimulera och vägleda barnen mot strävansmålen. Nu anses 
barnen vara kompetenta och accepteras som aktiva deltagare i sin egen utveckling (Sommer, 
1997).  Pedagogen är handledare på vägen mot kunskap. Barnen får också större ansvar, de 
ska i samspel med sin omgivning utveckla kunskap och även kunna ta ansvar för sitt eget 
livslånga lärande (SOU 1997:157).  Läroplanen uttrycker en helhetssyn där det både ska ges 
utrymme för barnens egna val och för deras möjlighet att lära. Tyngdpunkten ligger på att 
barn ska utveckla lust och nyfikenhet samt en tilltro till sin egen förmåga (Läroplan för 
förskolan, 1998). Även samarbetet med hemmet lyfts som en viktig del i läroplanen. 
Förskolan ska inte bara vara ett komplement till hemmet utan föräldrarna ska också ges 
möjlighet till inflytande över mål, planering, genomförande och utvärdering. För att detta ska 
ske krävs tydlighet och samarbete mellan parterna. Som ett forum för detta förespråkar 
läroplanen fortlöpande samtal och utvecklingssamtal.  
 

2.1.8 Dokumentationen genom tiderna 
Vid en tillbakablick på de olika läroplansperioderna, noteras att observation och 
dokumentation inte är några nya fenomen. Däremot utrönas att de haft olika funktioner under 
olika perioder. Ledarinnorna under ”Det goda hemmets och hembygdens läroplan” använde 
dokumentationen för sin egen undervisnings skull (Vallberg Roth, 2002). Elsa Köhler kom då 
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med de radikala tankarna att använda dokumentationen som ett verktyg för utveckling och 
förbättring av verksamheten (Lenz Taguchi, 2000). I Storbarnkammarens grundtankar hade 
dokumentationen stor betydelse. Där skulle barnens hälsotillstånd finnas dokumenterat på ett 
noggrant sätt. Under nästa epok kom den psykologiska utvecklingen i fokus. Här 
observerades och dokumenterades barnens utveckling i relation till de förutbestämda 
utvecklingskurvorna.  Det söktes efter brister och behov som behövde åtgärdas (Vallberg 
Roth, 2002). Dessa barnobservationer hade alltså som syfte att klassificera barnets 
psykologiska utveckling i relationen till de utvecklingspsykologiska teoretikernas stadier 
(SOU 1997:157). I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) framgår att en kontinuerlig 
observation krävdes. Detta för att varje barn skulle ges möjlighet till den stimulans som 
behövdes. Avsikten med observationsmaterialet var att ge ledtrådar för utveckling med tanke 
på var stöd skulle sättas in. Observationerna skulle vidare ha till syfte att vara utgångspunkt 
för diskussionen bland pedagoger för att nå gemensamma slutsatser om hur varje barn skulle 
bemötas. Vid alla sorters dokumentation av beteenden skulle objektivitet eftersträvas. 
Innehållet i observationerna skulle kunna användas i diskussion med föräldrarna. Det som 
skulle dokumenteras var i första hand barnets beteende i förhållande till den ålder och 
kroppsväxt som barnet hade. Utöver det ansågs det lämpligt att fånga barnens förmåga vid 
olika situationer där de gjorde någonting eller interagerade med någon. Mindre barn var 
viktigare att observera eftersom utvecklingen skedde fortare än hos äldre. Klart och tydligt 
kan utläsas hur ofta och vad, hos barn i de olika åldrarna, som skulle observeras. Syftet med 
denna observation var dels att den skulle användas som ett instrument för att på ett bättre sätt 
förstå beteendet hos barnet. Dels skulle den användas för att kontrollera om sociala kontakter 
och fysisk stimulans uppnåtts. Pedagogen skulle vara väl förtrogen med tekniken vid 
observation och samma tillvägagångssätt skulle användas av alla observatörer (SOU 1972:26).   
 
I tankar kring klassificering och stadier befann vi oss fortfarande under 1980- talet, men här 
hade de utvecklingspsykologiska teorierna börjat lämna plats för socialpsykologiska 
förklaringsmodeller (Lenz Taguchi, 2000). När det handlar om begreppet dokumentation i det 
Pedagogiska programmet framgår det i kapitlet om planering av den pedagogiska 
verksamheten. Här framhävdes en kontinuerlig utvärdering som grund för all planering och 
utveckling av verksamheten. Denna utvärdering gick ut på att personalen tillsammans 
diskuterade, reflekterade över och försökte bedöma hur arbetet och verksamheten hade 
fungerat. Den färdiga utvärderingen användes sedan som ett underlag för fortsatt planering 
och utveckling av verksamheten. Som hjälpmedel i detta utvärderingsarbete användes 
regelbundna iakttagelser, observationer och dokumentationer. Intressant är att tillägga att 
utvärderingen även rekommenderades innehålla barnens och föräldrarnas synpunkter på 
verksamheten.  Det var inte endast för den egna verksamhetens planering som utvärderingen 
genomfördes. Det andra syftet var ett dokument, där verksamhetens tankar kring den egna 
utvecklingen lyftes för att påvisa var fortbildning och annat stöd bäst behövdes. Sedan 
överlämnades det till politikerna i kommunen (Socialstyrelsen, 1987:3). Genom detta sätt att 
använda dokumentationen i verksamheten nåddes två mål. Dels synliggjordes och 
stabiliserades pedagogernas arbete, dels ökade förtroendet för arbetet hos ledning, föräldrar 
och samhället i övrigt. Lenz Taguchi (2000) skriver om 1990- talet och den pånyttfödelse som 
utvecklingspsykologin fick. Nu betraktades barnen utifrån ett naturvetenskapligt 
forskningsperspektiv. Här framskrivs åter en mängd olika avvikelser hos barnen. 
Barnobservationer rekommenderades med syftet att identifiera neuropsykologiska avvikelser 
för att stödja de enskilda individerna.  
 
I dag befinner vi oss fortfarande i det som Vallberg Roth (2002) benämner ”Det situerade 
världsbarnets läroplan”. Den pedagogiska dokumentationen lyfts fram i Läroplanen för 



 13

förskolan (1998) som ett viktigt redskap för både utveckling och utvärdering. 
 

2.2 Pedagogisk dokumentation 
I ovanstående kapitel presenterades en översikt över förskolans utveckling över tid. 
Dokumentationens progression och utveckling under de olika läroplansperioderna lyftes 
också. I det följande bearbetas begreppet pedagogisk dokumentation och dess möjligheter i 
förskolans värld idag. Under rubriken planering, genomförande, utvärdering och utveckling i 
Läroplanen för förskolan (1998) kan utläsas följande; 
 

”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt 
underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov” 
(s 4). 

  

2.2.1 Vad är pedagogisk dokumentation? 
Pedagogisk dokumentation är svårt att beskriva enligt Lenz Taguchi (2000). I sin 
doktorsavhandling hänvisar hon till en rad texter och sammanhang där läsaren själv får bilda 
en uppfattning om ämnet. I denna studie har gjorts försök att kartlägga vad som ryms inom 
begreppet pedagogisk dokumentation. Enligt regeringens betänkande (SOU 1997:157) är den 
pedagogiska dokumentationen både ett värdefullt arbetsverktyg och ett betydelsefullt 
underlag för fortbildning, föräldrasamarbete och utvärdering. Dahlberg, Moss och Pence 
(1999) beskriver pedagogisk dokumentation som ett redskap för att stärka en reflekterande 
och demokratisk pedagogisk praktik genom dialoger och förhandlingar. De nämner även att 
den är viktig i verksamheten, genom att den går att använda istället för ett kvalitetsmått. Det 
gör det möjligt för pedagogerna att ta ansvar för att skapa egen mening. Utifrån det ska de 
själva kunna komma fram till en bedömning av vad som sker i verksamheten.  
 
Själv beskriver Lenz Taguchi (2003) hur pedagogerna genom dokumentationen och den 
efterföljande reflektionen, kan synliggöra sina egna tankar och sina egna nya erfarenheter. 
Genom det får pedagogen syn på sin egen läroprocess. Kennedy (2003) anser i likhet med 
Lenz Taguchi att dokumentationen i längden kan få oss att bli bättre pedagoger. Om 
pedagoger använder sig av detta verktyg blir de: ”…bättre på att möta barnen, bättre på att 
lyssna på barnen och bättre på att förstå dem” (Lenz Taguchi 2003, s 77). Doverborg och 
Anstett (2003) menar att den pedagogiska dokumentationen utgår från ett 
utvecklingspedagogiskt förhållningssätt där pedagogen är aktiv och medvetet utmanar barnen 
utifrån deras egna tankar. Vidare lyfter de dokumentationen som ett hjälpmedel till att 
utvärdera verksamhetens utveckling och kvalitet. Dessa tankar kan också hittas i Reggio 
Emiliafilosofin, enligt Dahlberg, Fredriksson och Åsén (1998). Här poängteras även analysen 
och den efterföljande diskussionen som ett medel att nå ny kunskap i interaktion med andra. 
Betänkandet beskriver pedagogisk dokumentation på följande sätt: 
 

”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 
reflektionsarbete, där såväl lärare som elever/barn, föräldrar och andra kan delta. För att synliggöra 
praktiken krävs det dock att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det dagliga 
pedagogiska arbetet och inte något som ligger vid sidan av. Att bygga en sådan kultur, där 
pedagogiskt arbete och teoretisk förståelse integreras och berikar varann och där man kan skapa 
teori ur den egna praktiken, är ett omfattande arbete som kräver lång tid, en professionell 
inställning samt en vilja att granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra” (SOU 
1997:157 s 103). 

 
Vidare står att utläsa vilka tankar som ligger till grund för ovanstående citat. Förutsättningar 
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för detta är att pedagogerna samarbetar, reflekterar och kommunicerar tillsammans för att 
skapa en gemensam teoretisk förståelse. För att detta ska åstadkommas måste pedagogerna 
kunna organisera sitt arbete så att tid skapas för dessa reflektionsprocesser (Dahlberg, Moss 
och Pence, 1999). Det är en fråga om att kunna prioritera det som har betydelse för 
verksamheten. Ett exempel de ger är att tid för arbete med dokumentation kan skapas om inte 
alla pedagoger äter eller är ute tillsammans med barnen samtidigt. En tyngdpunkt kring 
användandet av pedagogisk dokumentation handlar om att med dess synliggörande av 
enskilda läroprocesser, komma ifrån de kategoriseringar och nivåbestämningar som 
utvecklingspsykologin står för. Det handlar om att barn och pedagoger själva ska ha makt att 
värdera sin kunskap (SOU 1997:157).   
 

”I ett Reggio Emilia inspirerat utforskande arbetssätt med pedagogisk dokumentation lyfts ofta 
barnens olikhet fram, med syftet att stimulera och utmana barns tänkande och lärande. Den 
frigörande aspekten skulle kunna vara att barnen får syn på att alla tänker och gör olika och att 
inget är rätt eller fel” (Lenz Taguchi 2000, s 201). 

 
En annan tyngdpunkt är dokumentationen som en synliggörare av arbetet och lärandet för 
pedagogerna, barnen, föräldrarna och allmänheten. Detta synliggörande skapar förutsättningar 
för en dialog kring verksamheten. På det sättet kommer olika synpunkter och nya tankar fram. 
Således blir dokumentationen ett redskap för kontinuerlig utveckling och utvärdering av 
verksamheten på varje förskola (Lenz Taguchi, 2000). 
 

2.2.2 När blir dokumentationen pedagogisk? 
Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation handlar om på vilket sätt 
det dokumenterade sedan används, menar Åberg (2005). Dialogen framhävs som nödvändig, 
inte bara mellan pedagogerna utan även den med och mellan barnen. Om dokumentationen 
skall leda framåt behövs en gemensam reflektion som sedan används som utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet. Syftet med reflektionen är inte att hitta sanningen. Syftet är att få syn på 
olika sätt att förstå, att tänka och att se nya möjligheter. Dokumentationen är därför ett viktigt 
medel i processen, men utan den efterföljande dialogen sker ingen utveckling, anser Åberg. 
Enligt Lenz Taguchi (2000) blir dokumentationen pedagogisk direkt efter ett reflektionsarbete. 
Reflektionen kan vara individuell eller gemensam men den måste bidra till ett val inför det 
fortsatta pedagogiska arbetet i verksamheten. Det hon också poängterar är att fokus i ett 
sådant arbete i första hand är läroprocessen, inte ett slutgiltigt mål eller resultat. Hon menar i 
sin avhandling att: 
 

 ”Syftet är att utmana såväl barns föreställningar och uttryckssätt som de vuxnas förgivet tagna sätt 
att förstå sin omvärld. Alltför tydliga innehållsmålsättningar ses till och med som att de kan 
motverka andra pedagogiska syften ” (Lenz Taguchi, 2000 s 110). 

 
Wehner Godée (2000) ser, även hon, på dokumentationen som ett verktyg och en metod i sig, 
men utan reflektion och dialog kring barnsyn, kunskapssyn eller lärande så är den inte 
intressant. Hon menar att tolkningen av det insamlade materialet är ett sätt att skaffa ledtrådar 
till nya utmaningar och nya arbetssätt. Rätt använd ger dokumentationen pedagogen möjlighet 
att kommunicera med barnen om deras tidigare tänkanden och handlanden. Wallin (2003) ser, 
i sin tur, på dokumentationen ur två olika perspektiv. Det första, som handlar om att hänga 
upp bilder och skriva en text till, kategoriserar hon som minnen på väggen. Det är yttre 
processer som helt enkelt återberättas och det framgår inte vad barnen egentligen tänkt eller 
tyckt. Denna dokumentation är inte pedagogisk, enligt henne. Det menar hon däremot att den 
andra är, den som försöker fånga handlande, tänkande och lärande som både pedagoger och 
barn varit delaktiga i. I likhet med Lenz Taguchi (2003) menar hon att den pedagogiska 
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dokumentationen handlar om att kunna återanknyta till en situation för att förstå och analysera 
på nya sätt och med nya ögon. Om dokumentationen används på det andra sättet bidrar den 
till det livslånga lärandet hos både barn och pedagoger.   
 

2.2.3 Pedagogisk dokumentation – potential och dilemma 
Ett stort antal pedagoger och forskare förespråkar pedagogisk dokumentation. En av dem är 
den tidigare nämnda Lenz Taguchi. Hon beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett 
verktyg för att förändra förhållningssättet, praktiken och teorin. Pedagogen kan med hjälp av 
flera olika media följa både sin egen och barnens läroprocess. Fördelen med dokumentationen 
är att pedagogen får möjlighet att kommunicera tillbaka till barnen genom att återge sådant de 
gjort och sagt. På så sätt blir barnen varse och påminns om sitt eget tänkande och handlande 
och kan på det viset ta nästa steg i sin utveckling (Lenz Taguchi, 2003). Vidare anser hon att 
dokumentationen på ett positivt sätt kan användas som ett underlag för diskussioner med 
andra pedagoger och föräldrar. Dahlberg, Moss och Pence (1999) har beskrivit pedagogisk 
dokumentation på följande vis; 
 

”[…] som ett vitalt redskap för att skapa en reflekterad och demokratisk pedagogisk praktik. Men 
pedagogisk dokumentation är viktig också av andra skäl. Den har en central roll i den 
meningsskapande diskursen. Snarare än att vi förlitar oss på något standardiserat kvalitetsmått, 
som i diskursen om kvalitet, blir det genom pedagogisk dokumentation möjligt för oss att ta ansvar 
för att skapa vår mening och själva komma fram till en bedömning av vad som pågår. Pedagogisk 
dokumentation bidrar också till förskolans demokratiska projekt […] genom att ge förutsättningar 
för pedagoger och andra att engagera sig i dialog och förhandlingar när det gäller pedagogiskt 
arbete. Genom att göra pedagogiskt arbete både synligt och till föremål för demokratisk och öppen 
debatt, ger pedagogisk dokumentation institutionerna möjlighet att vinna en ny legitimitet i 
samhället:” (Dahlberg, Moss och Pence 1999, s 217). 
 

Som tidigare framhävts finns det många positiva aspekter till att arbeta med dokumentation i 
förskolan. På många sätt och vis gagnar detta barn och pedagoger. Det finns också en annan 
syn på den pedagogiska dokumentationen. Lindgren och Sparrman (2003) skriver om 
dokumentationen som ett redskap där enskilda individers tankar, handlingar och uttalanden 
lyfts fram ur någon annans perspektiv. De menar att makten finns hos pedagogerna. Har de 
lyckats fånga det barnen verkligen säger, vad de gör och vad de menar? En annan sak som de 
belyser är barnens villighet att delta i dokumentationer. 

 
”Borde inte barns deltagande omfattas av samma etiska regler som forskare erbjuder barn i 
forskningsprojekt, det vill säga att barn ska ge informerat samtycke när de deltar, att de erbjuds 
anonymitetsskydd och att användningen av materialet är fastställd på förhand?” (Lindgren och 
Sparrman, 2003 s 59). 
 

Wehner-Godée (2000) har också kritiska tankar kring dokumentationen, framförallt när det 
handlar om observation. Hon menar att en observation inte visar sanningen. Observationer är 
alltid subjektiva, det vill säga de påverkas alltid av den som utför dem. Inte förrän 
observationen har diskuterats kring och reflekterats över tillsammans med någon annan kan 
den bli mer objektiv och fylla sitt syfte.    
  

2.2.4 Varför pedagogisk dokumentation?  
Wallin (2003) poängterar att huvudorsaken till genomförandet av dokumentation är viljan att 
synliggöra barns lärande. I betänkandet (SOU 1997:157) anses pedagogisk dokumentation 
vara en aktiv process för att möjliggöra lärandet mot de givna målen och riktlinjerna, med 
andra ord mot läroplanen. För att detta ska kunna ske lyfter betänkandet vikten av kunskapen, 
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kring hur barn lär och utvecklas. Lenz Taguchi (2003) ser pedagogisk dokumentation som en 
kommunikation, med det menar hon att barnen kan kommunicera sina erfarenheter genom det 
som dokumenterats, som tidigare nämnts. Via denna kan pedagogerna sedan kommunicera 
tillbaka till barnen. Konkret kan sägas att pedagoger lyfter upp barnens egna tankegångar om 
vad de sagt och gjort för att de på ett tydligt sätt ska se sitt eget lärande. Ytterligare ett steg i 
denna kommunikationsprocess sker när pedagogen reflekterar med andra pedagoger om 
barnens teorier. Genom reflektionen kan pedagogen utmana ytterligare. Wehner-Godée (2006) 
anser att de vanligt förekommande individuella utvecklingsplanerna borde bytas ut mot 
pedagogiska handlingsplaner. Checklistorna som kontrollerar om barn följer en normal 
utveckling kan ersättas med pedagogiska dokumentationer. Dessa menar hon bidrar till 
enskilda barns utvecklingsmöjligheter, genom att pedagogiken och miljön synliggörs går det 
också att förändra dessa. Betänkandet (SOU 1997:157) lyfter också den pedagogiska miljöns 
betydelse för lärande. 
 

”Den pedagogiska miljön kan ses som en aktiv part i pedagogiskt arbete. Miljön i förskola och 
skola bär på traditioner och föreställningar om vad pedagogik är och bör vara. Den sänder också 
budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten” (SOU 1997:157 s 58). 

 
Nordin Hultman (2005) har i sin avhandling undersökt miljöer ur två olika perspektiv. Dels 
material, dels hur tid, rum och material tillsammans är anpassade. Hon menar att miljön på 
förskolorna har en stor roll. Den ska fungera som utvecklare för de enskilda barnen. 
Pedagogerna kan reflektera över miljön och hur den kan förändras för att bidra till utveckling. 
Ett sätt att få syn på miljön och materialet är, enligt Wehner Godée (2006), genom 
användning av pedagogisk dokumentation. Även Kennedy (2003) lyfter fram den som ett 
redskap till att förändra miljön i syfte att utmana barnen. Förändringar i miljön skapar, enligt 
henne, nya och fler möjligheter till nyfikenhet och utforskarglädje.  
 
Pedagogrollen lyfts i betänkandet (SOU 1997:157). Synen på pedagogen som medskapare av 
kunskap tillsammans med barnen, kräver en pedagog som går in i dialog med barnen. Utifrån 
denna dialog syns både pedagogens och barnens lärande. Genom användandet av 
dokumentation kan pedagoger få syn på sin egen roll och dess betydelse för verksamheten. På 
det viset kan ”pedagogiska kullerbyttor” ske hos pedagogerna, som Wallin (2003) benämner 
ett fokus- och perspektivbyte. Med hjälp av det dokumenterade materialet blir både bra och 
mindre bra handlingar synliga. I efterföljande reflektioner mognar pedagogernas tankar och 
de utvecklas på så sätt i sin pedagogroll. Ett tydligt exempel på detta beskriver Åberg, (2005).  
Hon lyfter tankar om vikten av att delta i ett sammanhang. Att djupgående reflektera med 
andra om sig själv och sina egna självklarheter. Med självklarheter menar hon allt som sker på 
rutin i varje pedagogs vardag. Hennes erfarenheter av denna djupreflektion beskriver hon på 
följande sätt. ”I mötet med andra har jag förstått mig själv. Jag har bidragit med lust och vilja 
att lyssna och det har lett till att jag både har förstått mig själv bättre och blivit en modigare 
pedagog” (Åberg, 2005 s 16). Lenz Taguchi (2003) skriver om självförtroendet hos 
pedagogerna som växande i reflektionen. Den enskilda pedagogen behöver bli modigare när 
det gäller att se sig själva och få höra andras åsikter om det egna görandet. Pedagogernas roll 
är enligt henne, att tillsammans med barnen och tillsammans med andra pedagoger ingå i 
verksamhetens dokumentation. I arbetet med den pedagogiska dokumentationen synliggörs 
den enskilda pedagogens förhållningssätt. Som Åberg (2005) förklarar blir pedagogerna 
medvetna om hur deras värderingar styr handlandet. I dokumentationens efterföljande 
reflektion får de ompröva sina tankar och handlingar, ett arbete som aldrig blir färdigt, utan 
som ständigt pågår. 
 
Skolverket (2005) poängterar att kommunen har som ansvar att kvalitetssäkra och 
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kvalitetsutveckla förskolan i strävan mot de nationella målen.  Betänkandet (SOU 1997:157) 
lyfter också dokumentationen som en möjliggörande faktor för kvalitetsbedömning av 
förskolans verksamhet. Vidare framhålls utvärdering som ett led i pedagogisk 
dokumentation: ”Pedagogisk dokumentation är inte bara ett värdefullt arbetsverktyg i det 
dagliga arbetet i förskolan, utan kan också användas som underlag för fortbildning, 
föräldrasamarbete och utvärdering” (SOU 1997:157 s 58). Läroplanen för förskolan (1998) 
anger att verksamheten ska utvärderas i förhållande till målen. Denna utvärdering kan också 
bidra till utveckling. Vidare står att läsa i läroplanen att barnen ska få möjlighet att påverka 
innehåll och arbetssätt, men även att de ska få delta i utvärdering av verksamheten. Genom 
ständig utvärdering av verksamheten kan utveckling av kunskap ske. Det ger en ökad 
medvetenhet kring arbetet med barnen. Vad är då en utvärdering av verksamheten? Åsén 
(2003) poängterar tre kännetecken, analys och förståelse på ett djupgående plan, granskning 
och värdering av ett bestämt utvecklingsområde och det sista är att det ofta sker på uppdrag 
och vid särskilda tillfällen. Han anser även att det finns vissa ledmotiv för att utvärdera. Det 
första, kontrollmotivet handlar om hur beslutsfattare kan följa hur väl verksamheten står inför 
målen. Det andra, förändrings- och utvärderingsmotivet, syftar till vägledning om hur 
verksamheten kan utvecklas och förändras. Det tredje handlar om att bygga upp kunskap för 
bättre förståelse av händelser och processer. Den pedagogiska dokumentationen kan kopplas 
till alla kännetecken och till alla ledmotiv. Pedagogisk dokumentation är ett 
utvärderingsredskap, enligt Åsén. 
 

2.2.5 Dialogen i pedagogisk dokumentation 
Redan i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) lyftes dialogpedagogiken som en betydelsefull 
del av förskoleverksamheten. I betänkandet (SOU 1997:157) till dagens läroplan kan läsas att 
det är i kommunikationen vi skapar relation till världen. Alltså är det viktigt att utveckla barns 
sociala och kommunikativa förmåga i verksamheten. Det framhålls även att den vuxne är 
medskapare i barnens kunskapshämtning och ”går i dialog med barnet och intar en 
reflekterande hållning till den egna rollen och barnens läroprocesser” (s 52). I Läroplanen för 
förskolan (1998) finns dialogen med som en viktig förutsättning för att lärande ska ske både 
för barn och för pedagoger. Gren (2003) lyfter dialogen ur ett etiskt perspektiv. Hon menar att 
dialogen i mötet med barnet är nödvändig för utveckling. För att dialogen ska bidra med detta 
krävs att både barnens och pedagogernas erfarenheter, värderingar och kunskaper får komma 
fram. Pedagogerna har idag ändrat sitt arbete från tidigare kunskapsgivande till ett gemensamt 
sökande efter kunskap, i och med det menar Gren att dialogen har hamnat i fokus. Den 
moderna synen på det kompetenta och aktiva barnet medför ett krav på lyhördhet. Förmågan 
till det bemötande kallar hon för ”den väl avvägda dialogen” (s 71). I pedagogisk 
dokumentation kan utrönas att dialogen är en premiss. Åberg (2005) menar att dialogen är en 
viktig förutsättning i den pedagogiska dokumentationen för att utveckling ska ske. Dahlberg, 
Moss och Pence (1999) ser dialogen som en sammanhållande länk för hela det pedagogiska 
arbetet, inte bara barn, föräldrar och pedagoger emellan, utan också för samhället utanför 
förskolan.     
 
Wikgren (2005:04) förklarar i sin Licentiatuppsats att dialog är ett begrepp som i vardagen 
används med samma innebörd som samtal, diskussion och kommunikation. Om vi ser i ett 
mycket långt historiskt perspektiv var det den mänskliga förmågan att kommunicera som 
möjliggjorde en utveckling av kunskaper och färdigheter (Säljö, Riesbeck och Wyndhamn, 
2001). Enligt Dysthe (2001) används ordet dialog i två olika betydelser i vardagligt tal. Den 
första står för ett muntligt samtal mellan två personer. Den andra handlar om dialog som ett 
samtal med vissa kvaliteter, en vilja att lyssna, en öppenhet för andras åsikter och en vilja att 
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ändra uppfattning. Dessa tankesätt kring dialog har formats av det klassiska dialogbegreppet 
som kan spåras tillbaka till Platons nedskrivna dialoger om Sokrates samtal. Molander (1993) 
benämner dialogen som ett oavslutat projekt. Den är, enligt honom, alltid öppen för en 
fortsättning. I likhet med Molander beskriver Dysthe dialoger som oavslutade till sin natur 
och att det alltid finns en öppning för upptäckande av nya saker och ändrade inställningar. Ur 
Molanders perspektiv är målet med dialogen att finna en kunskap och en insikt som de 
samtalande redan har, men som de ännu inte är medveten om. Han menar att frågor, svar och 
reflektion handlar om att göra en inte reflekterad kunskap synlig och tillgänglig. 
 
Dialogen är, enligt Molander, att vara tillsammans med eller utan ord. Genom att 
kommunicera med andra uppstår en ömsesidig förståelse. Han ser dialogen som en process 
mot målet att nå vidare kunskap, dialogen är med andra ord, en modell för kunskapsbildning. 
För att uppnå kunskap måste en vilja till att lära sig finnas. Detta sker, enligt honom, genom 
observation och frågeställanden. Någonting Molander anser vara viktigt är att parterna själva, 
i dialogprocessen, upptäcker var de brister i sin kunskap.  I tolkningen av Molander framgår 
dialogen som en förening av olika åsikter, tillsammans nås en gemensam insikt. Wikgren 
(2005:04) menar, även hon, att dialogen med sina frågor och svar kan leda till en gemensam 
mening. För det krävs att fokus hålls av dialogparterna så att inte innehållet går förlorat. 
Molander menar vidare att det krävs någon annan som uppmärksammar och synliggör, gärna 
verbalt, för att reflektion ska uppstå kring det ämnet som dialogen berör. Alla tankar, 
påståenden och slutsatser skall få finnas och behandlas i dialogen. Som Molander poängterar 
ska ingenting vara avgjort på förhand utan alla åsikter ska få komma fram och bearbetas. Vad 
som är viktigt avgörs i själva dialogen. En dialog ska inte få parterna att tänka och tycka lika 
för stunden, den ska istället bidra med en förståelse av varandras uppfattningar. Bakhtin, som 
ofta lyfts när det handlar om dialog, framhåller viljan att lyssna och viljan att ta in den andres 
känslor och värderingar som ”ett etiskt ansvar som ligger i dialogens väsen” (Igland och 
Dysthe, 2003 s 111). Något som kan påverka dialogen är parternas vilja att ge varandra 
uppmärksamhet, både när det gäller kroppslig och själslig närvaro, enligt Wikgren (2005:04). 
Om inte denna uppmärksamhet finns kan det leda till att dialogen blir monologisk. Det vill 
säga parterna lyssnar inte till varandra. En annan förutsättning för att parterna ska komma in i 
dialogens djup är tiden, detta har Wikgren kommit fram till. Hon menar att ibland prioriteras 
annat än dialogen. Orsaken kan vara att dialogen kan kännas svår och att parterna kan känna 
sig osäkra.  
 

2.3 Skolverkets utvärdering kring dokumentation 
Skolverket (2004) har i sin rapport utvärderat förskolan efter läroplanens intåg 1998. Under 
kapitlet om dokumentation utläses att den blivit allt vanligare och att den främst sker genom 
digitalkamera. Den vanligaste förekommande dokumentationen, enligt rapporten, innehåller 
teckningar, inspelningar, anteckningar och bilder med beskrivningar och kommentarer om det 
som sker på bilden. Dessa bilder används både i portfolio, där den individuella utvecklingen 
också kan följas. Andra modeller för dokumentationer som används är utställningar av 
barnens verk, loggböcker, observationsprotokoll, videoinspelningar, personalens planeringar, 
löpande anteckningar utförda av personalen på deras ansvarsbarn, dokumentation av projekt 
och temaarbeten men också de individuella utvecklingsplanerna. Rapporten fortsätter i sin 
redogörelse med att beskriva vilken innebörd pedagogerna lägger i begreppet. Den vanligaste 
formen är enligt rapporten att följa enskilda barns utveckling. Men det förekommer även 
fokusering på barngruppen. Rapporten framhåller att en samsyn i arbetslaget är en 
förutsättning för att en gemensam reflektion ska uppstå. Ett villkor för detta är dock att det 
finns utrymme för reflektion. Det finns oftare i förskolan än i skolan eftersom personalen i 
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förskolan arbetar i arbetslag nära varandra och de har även mer inblick i varandras arbete. I 
rapporten framkommer att om pedagogerna känner för att reflektera lyckas de oftast med att 
skapa tid för detta.   
 
Syftet med dokumentation varierar mellan att kunna visa barnens utveckling för föräldrar och 
att barnen ska kunna gå tillbaka och minnas vad de gjort. Dokumentationen används sällan för 
att pedagogerna ska kunna reflektera tillsammans med barnen eller föräldrarna. Vidare 
framkommer i rapporten att endast ett fåtal förskolor använder dokumentationen som ett 
utvärderingsredskap. Även hur måluppfyllelse i förskolan uppnås nämns. Ofta hänvisas till 
personalens förmåga att själva bedöma hur verksamheten fungerar. På kommunal nivå finns 
medvetenheten om att förskolan ingår i det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet. I och 
med detta ställs det ökat krav på synliggörandet av måluppfyllelsen. Rapporten visar att det 
kan göras via barn, föräldrar och pedagoger. Vissa kommuner har enligt rapporten formulerat 
verksamhetsspecifika mål utifrån läroplanen, denna uppfyllelse bedöms i relation till de 
gensvar barnen ger på verksamheten. Med gensvar menar Skolverket trygghet, trivsel och 
meningsfullhet. Genom denna form blir barnen delaktiga i bedömningen av måluppfyllelsen i 
förskolan. Det är inte de enskilda barnens prestationer som bedöms utan hela verksamheten 
utvärderas. Det framkommer i rapporten att kompetensutveckling lyfts som något 
pedagogerna vill ha. Den pedagogiska dokumentationen är ett av områdena.   
 
Här har Skolverkets utvärdering av dokumentation bearbetats. Tidigare i bakgrunden har en 
sammanfattning av förskolans framväxt beskrivits.  En resa från 1800- talet fram till nutid har 
genomförts med ansats att lyfta dokumentationens utveckling genom tiderna. Fortsättningsvis 
kommer studien att behandla en enkätundersökning som gjorts i syfte att se hur 
dokumentationen används, samt om den används så den bidrar till pedagogisk utveckling eller 
om den förblir de oreflekterade minnena som Wallin (2003) kallar dem.  
 

3 Metod 
I denna del av studien följer en redogörelse över vilken metod som använts för att införskaffa 
data, samt en beskrivning över bearbetning och analys av det insamlade materialet. Backman 
(1998) poängterar vikten av en utförlig redogörelse av tillvägagångssättet. Om en replikation 
ska vara möjlig måste detta ske, enligt honom. Det vill säga om någon annan ska kunna utföra 
samma undersökning under exakt samma förhållanden. Han menar vidare att även evaluering 
kräver en detaljerad redovisning, detta för att kunna ge synpunkter på val av den metod som 
använts. 
 

3.1 Avgränsning 
Studien genomfördes på 42 förskoleavdelningar i en kommun i Norrbotten. Endast en 
enkätundersökning var aktuell i studien. Genom andra undersökningsmetoder hade studiens 
resultat kanske blivit annorlunda. Eftersom en hel kommun undersöktes fanns inte tid för 
andra metoder. 
 

3.2 Val av metod och genomförande 
Studien bygger, som nämnts tidigare, på en enkätundersökning (se bilaga 1). Enkät valdes för 
att granska hela målgruppen. Vid en enkätundersökning påverkas inte den svarande av den 
som utformar frågorna i samma utsträckning som kan ske vid en intervju (Ejlertsson, 1996). 
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Enkäter är, enligt Trost (2002), kvantitativa men kan även uppnå kvalitativ data.  Enkät valdes 
också för att de svarande skulle känna anonymitet. Ytterligare en orsak till valet av metod var 
att en stor målgrupp kunde undersökas under den aktuella tidsperioden.  
 
Trost rekommenderar ett vanligt språk utan krångliga ord eller satser samt undvikande av 
värdeladdade ord eftersom de kan påverka svaren. Det har beaktats i utförandet av enkäten. 
Påståenden i enkäten är kopplade till studiens syfte samt till den bakgrund som studien 
bearbetat. Enkäten har utformats av samma personer som utför studien. Språket som använts 
har ansetts passande för den besvarande målgruppen, även detta är viktigt anser Trost. 
Huvuddelen av påståendena i enkäten har svarsalternativ som bygger på den svarandes attityd. 
Den modell som valts i denna studie går ut på att den svarande tar ställning till ett antal 
påståendesatser, och anger i vilken utsträckning han eller hon håller med. Trost varnar för att 
denna form av enkätfrågor kan trötta ut den svarande så denne lessnar fort. Då är risken att 
svaret endast blir kryssat på måfå eller att svarsalternativen blir bortglömda.  Ett tips som 
Trost ger om man trots allt vill använda sig av dessa är att gruppera påståendena. I studien har 
valts att göra rubriker som en ansats till gruppering för att enkäten skall behålla den svarandes 
intresse. För att de svarande ska ha svarsalternativen aktuella, har de återkommit högst upp på 
varje sida. Ytterligare problematik som tagits i beaktande handlar om skapandet av 
påståendesatsernas svarsalternativ. Här är frågan om alternativet ”vet ej” ska sättas in eller ej. 
Det råder delade meningar kring denna modifikation, enligt Trost. Argumenten är, å ena sidan, 
att detta svar anges för att slippa ta ställning. Å andra sidan att om den svarande inte vet, bör 
han eller hon ges möjlighet att uttrycka det. I enkäten beslutades att använda 
svarsalternativet ”vet ej”. Enkäten utformades med både strukturerade svarsalternativ, det vill 
säga fastställda svar och sista frågan var ostrukturerad, undersökningsgruppen fick här 
möjlighet att skriva ett eget svar. Enkätens avslutning med en öppen fråga förespråkas av 
Trost. Han menar att svaren som eventuellt fås där kan ge idéer och tankar som torde vara bra 
att ha när det insamlade materialet skall tolkas och analyseras. Genom denna avslutande 
öppna fråga når undersökningen även kvalitativa mått, i försök att komma från enkätens 
ytlighet. Det vill säga svaren på frågan går på djupet (Svenning, 2003). 
Undersökningspersonerna i studien är anonyma, vilket innebär att det inte går att koppla ihop 
någon person med något svar, enligt Svenning. Denna form av anonymitet används i hela 
studien. Varje enkät har getts ett löpnummer som Trost rekommenderar för underlättande vid 
analys. Urvalet i denna studie rör sig om fler än 100 men mindre än 1000, då blir löpnumret 
treställigt, det vill säga den första enkäten heter 001, den andra 002 och så vidare. Efter 
insamlande av data har en sammanställning och en analys av empirin gjorts. Detta för 
organisering och systematisering av data med hjälp av statistik. Stapeldiagram och 
gruppstapeldiagram har använts för att underlätta vidare tolkning (Backman, 1998). 
 
Enkäter har utdelats till pedagoger på alla förskolor i den aktuella kommunen. Varje förskola 
har besökts personligen för en förklaring av syftet med studien och enkäten. Här upplystes hur 
enkäten skulle fyllas i och även att den avslutande öppna frågan kunde användas till att skriva 
förklaring om någonting var oklart eller otydligt. Frågan kunde även användas till att 
pedagogerna kunde ge sin syn på dokumentation och andra relevanta saker runt omkring. 
Enkäterna lämnades för ifyllnad utan några rekommendationer om var de skulle fyllas i och 
om det skulle göras enskilt. Målsättningen med personlig utdelning och insamling var ett 
försök till minimering av antalet obesvarade frågeformulär. Den personliga insamlingen ägde 
rum, vissa gånger senare samma dag och andra gånger dagen efter. Enkätundersökning fyller 
kvoten för en ideal kvantitativ undersökning som, enligt Svenning (2003), innebär att hela den 
grupp som är intressant studeras.  
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3.3 Undersökningspersoner 
Alla pedagoger som arbetar inom förskolor i den aktuella kommunen har givits möjlighet att 
delta i studien. 139 enkäter har delats ut. En totalundersökning av pedagogerna som arbetar 
ute på förskolorna i kommunen har utförts. Just en totalundersökning förespråkas av Trost 
(2002) och Svenning (2003) eftersom det inte rör sig om en alltför stor målgrupp. Denna typ 
av undersökning ger en översikt över vad målgruppen anser. Personerna som deltagit i 
undersökningen är samtliga kvinnor. De flesta svarande är mellan 45 och 54 år. Av 
pedagogerna som fyllt i enkäten är cirka 60 procent förskollärare. Cirka 36 procent är 
barnskötare. Resterande procent tillhör kategorin övriga. 
 

3.3.1 Bortfall 
Av de 139 enkäterna som delats ut har ett så kallat externt bortfall (Ejlertsson, 1996) på cirka 
15 procent konstaterats, det vill säga 21 enkäter har inte besvarats. Detta bortfall kan bero på 
sjukdom, ovilja att svara eller andra omständigheter, till exempel att vissa pedagoger som 
arbetar på olika avdelningar har tilldelats enkäter på samtliga och endast svarat på ett av 
ställena. De påståendena som inte blivit ifyllda på enkäterna benämns, enligt Ejlertsson (1996) 
som internt bortfall, i denna studie kallas de för ”ej ifyllda”. Det rör sig om 155 
svarsalternativ av 3304 möjliga, då ej inräknat det externa bortfallet. Det interna bortfallet 
bedöms inte påverka resultatet eftersom det utgör mindre än fem procent. Svarsfrekvenser på 
mellan 50 och 75 procent när det gäller enkäter är enligt Trost (2001) det vanligaste.  
 

3.4 Metod för analys 
För att data skulle kunna bearbetas kodades svarsalternativen, de omsattes till siffror. Varje 
svarsalternativ gavs en siffra, exempelvis förskollärare fick ett, barnskötare fick två och så 
vidare. Ju fler svarsalternativ det fanns desto högre siffror. Ett kodningsschema användes som 
hjälp för att få en bättre överblick. Enkäternas löpnummer stod högst upp sedan följde den 
svarandes kodade svarsalternativ. Eftersom två personer tillsammans ska avkoda den 
insamlade data, så gjordes en överenskommelse om en gemensam linje, detta rekommenderar 
Svenning (2003) och kallar för kodarreliabilitet. Dubbla markeringar av svarsalternativ har 
valts att betraktas på samma sätt som interna bortfall. Dessa tas upp i diskussionen eftersom 
kommentarer till bortfallet finns i den avslutande öppna frågan. Vidare anser Svenning att det 
interna bortfallet kan få stora konsekvenser för undersökningens resultat. Efter kodningen av 
data har både grupperade stapeldiagram och enkla stapeldiagram gjorts i Excel. De 
grupperade diagrammen har använts för att synliggöra skillnaderna mellan olika 
enkätpåståenden, precis detta förespråkar Backman (1998) när det gäller jämförelser. 
Intentionen har varit att tydliggöra empirin. Även cirkeldiagram har använts i det syftet. 
Svenning menar att diagram och tabeller inte utgör en analys i sig, den sker först när de tolkas. 
Ett chitvåtest (Rudberg, 1992) har gjorts för att kontrollera om slumpen råder vid ett av 
svarsalternativen.  
 
Kommentarerna på den sista öppna frågan i enkäten har tolkats och bearbetas på ett annat sätt. 
De har genomlästs i alla enkäter. Därefter har de kategoriserats under olika teman. Dessa 
bildar då olika svarskategorier. Om kommentarerna skiljer sig mycket kan det leda till väldigt 
många kategorier (Svenning, 2003). Följande teman har använts: förklaring av enkätsvar, 
synpunkter på enkäten, tiden för dokumentation, fortbildning, åsikter om förskolans 
organisation, tankar om dokumentation och ekonomiska hinder. Rådata är sammanfattad 
under varje tema.  
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4 Resultat 
Nedan följer resultat av enkätundersökningen. För att strukturera upp och tydliggöra det som 
utlästs kommer resultatet delges under rubriker. Rubrikerna kan kopplas till enkätens 
gruppering av påståenden. Stapeldiagram används för att förtydliga det som framkommit och 
procent tal kommer att anges i den löpande texten under varje diagram. I texten anges även de 
olika svarsalternativen ”instämmer helt” och ”instämmer delvis” under samma kategori om 
inget annat anges. Detsamma gäller för ”tar helt avstånd” och ”tar delvis avstånd”. 
 
Figur 1: Vad dokumenterar jag? 
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Figur ett visar att betydligt fler har svarat att de ”instämmer delvis” till att dokumentera hela 
verksamheten än att de ”instämmer helt”. Av dem som fyllt i att de ”instämmer helt” till att de 
dokumenterar hela verksamheten noteras att 11 procent gör det. De övriga 89 procenten fyller 
i att de inte dokumenterar vissa speciella områden som till exempel varandra, barnen, 
planerade eller icke planerade aktiviteter. En tydlig majoritet av pedagogerna anser att de 
dokumenterar barns lärande och utveckling. Vidare visar figuren att pedagogerna 
dokumenterar varandra i betydligt mindre utsträckning. De som angett att de instämmer är 
färre till antalet än de som tar avstånd. En skillnad kan avläsas när det gäller dokumentationen 
av aktiviteter. De planerade aktiviteterna dokumenteras i större utsträckning än de icke 
planerade. De är fler som tar avstånd från dokumentation av de icke planerade aktiviteterna 
om en jämförelse görs med de planerade. Av de 60 procent som ”instämmer helt” till att 
dokumentera barns utveckling och lärande, är det 53 procent som dokumenterar de icke 
planerade aktiviteterna. Av samma kategori är det 86 procent som dokumenterar de planerade 
aktiviteterna.  
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Figur 2: Vilka hjälpmedel använder jag mig av när jag dokumenterar? 
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Figur två visar att de två i särklass vanligaste hjälpmedlen framgår vara observationer och 
nedskrivna anteckningar. Med nedskrivna anteckningar menas till exempel loggbok, dagbok 
och dokumentationsprotokoll. 48 procent av pedagogerna svarar att de ”instämmer helt” till 
att de använder sig av observationer och 47 procent ”instämmer helt” till användande av 
nedskrivna anteckningar. De media som pedagogerna anger att de använder sig av mer än 
andra är digitalkameran följt av den vanliga kamerna. Däremot framgår det att videokameran 
och bandspelaren används väldigt sparsamt. Ingen av de svarande har tagit avstånd från 
samtliga hjälpmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 24

Figur 3: Vem tar del av observationen? 
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Figur tre visar vad pedagogerna gör med dokumentationerna. I frågan om vem som tar del av 
dem gör både föräldrarna och barnen det väldigt ofta. 94 procent instämmer till att barnen tar 
del av dokumentationerna, till skillnad från 98 procent som instämmer till att föräldrarna gör 
det. Pedagogernas svar visar att föräldrarna får ta del av det dokumenterade i lite större 
utsträckning än barnen. Fler än hälften av de svarande anser att de låter beslutsfattare ta del av 
dokumentationerna. Figuren visar att majoriteten av svaren har placerats under 
alternativet ”instämmer delvis”. Det framgår också att cirka 19 procent svarat att de inte vet. 
Fler svaranden än de som anser sig ”instämma helt” till att beslutsfattare tar del av 
dokumentationen tar avstånd till det. 
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Figur 4: Hur reflekterar jag kring dokumentation? 
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Figur fyra visar, när det handlar om att reflektera över dokumentationerna att det är nästan 
alla, 93 procent, som gör det tillsammans med någon ur arbetslaget. Få av de svarande tar 
avstånd till att reflektera tillsammans med någon ur arbetslaget. Vid en tillbakablick på de 48 
procent (se figur två) som ”instämde helt” till observationer kan konstateras att nästan alla av 
dem även reflekterar tillsammans med någon ur arbetslaget. Också när det gäller de övriga 
påståendena, att reflektera med barnen, att reflektera med föräldrarna och att reflektera enskilt 
har pedagogerna fyllt i alternativen som instämmer till det. Reflektionen med föräldrarna 
förekommer inte i samma utsträckning som den med barnen och den enskilda. Betydligt färre 
har fyllt i alternativet ”instämmer helt” när det handlar om reflektionen med föräldrarna. Som 
framgår i figuren får föräldrarna i större utsträckning än barnen ta del av det dokumenterade. 
När det däremot handlar om reflektionen förekommer den oftare med barnen. 
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Figur 5: I vilket syfte dokumenterar jag? 
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I figur fem framkommer det att dokumentation bidrar till tydliggörande av barns olika behov 
för pedagogerna, 94 procent instämmer. Det framkommer också att pedagogerna använder sig 
av dokumentation som en hjälp att se om barnen följer en normal utvecklingskurva. 80 
procent av de svarande har angett att de instämmer till det. Av dessa har flertalet fyllt i 
alternativet ”instämmer helt”.  
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Figur 6: Hur använder jag mig av dokumentationen? 
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Figur sex visar att majoriteten av pedagogerna har angett att de använder sig av 
dokumentationen som ett hjälpmedel i kontakten med föräldrarna. Större delen har fyllt i 
svarsalternativet ”instämmer helt”. Det framkommer även att dokumentationen är en hjälp för 
pedagogerna när det handlar om att utveckla och förändra verksamheten. 92 procent av de 
svarande har angett att de instämmer till detta. När det gäller påståendena kring planering och 
utvärdering visar figuren att fler pedagoger ”instämmer helt” till användandet av 
dokumentation vid utvärdering. Fler pedagoger har fyllt i alternativet ”instämmer delvis” när 
det handlar om användandet av dokumentation i planering av verksamheten. Nästan alla 
pedagoger har angett att de instämmer till att dokumentationen är en hjälp när det gäller att 
förändra och utveckla verksamheten. 
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Figur 7: Hur ofta dokumenterar jag eller någon annan i arbetslaget? 
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Det vanligaste tidsalternativet för hur ofta pedagoger anser sig dokumentera är en till två 
gånger per vecka. Cirka 35 procent av pedagogerna anger det svarsalternativet. Därefter följer 
alternativet dagligen med cirka 20 procent, tre till fyra gånger per vecka med cirka 15 procent 
och cirka 11 procent anser sig dokumentera en till två gånger per månad. Drygt en procent 
dokumenterar sällan eller aldrig. 
 
Figur 8: Vilka ”instämmer helt” till användandet av observationer  
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Figur 9: Av dem som ”instämmer helt” till observationer, vilka reflekterar tillsammans i 
arbetslaget? 
 

44%

15%

9%

32%

Andra svarsalternativ

Bortfall

Reflekterar tillsammans med 
någon ur arbetslaget
"Instämmer helt" men
ref lekterar ej 

 
 

 
Figur 10: Av dem som reflekterar, vilka använder dokumentationen i utvärderingssyfte? 
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Figur åtta visar hur stor del av alla undersökningspersonerna som ”instämmer helt” till 
användandet av observationer. Av dessa använder sig 32 procent av reflektionen i arbetslaget, 
se figur nio.  Av dem som reflekterar i sitt arbetslag är det 24 procent, se figur tio, som även 
anger att de använder dokumentationen när de utvärderar sin verksamhet. 24 procent av hela 
undersökningsgruppen använder sig av alla de, på varandra efterföljande steg, mot 
pedagogisk utveckling.    
 
Figurerna som följer har framställts för att se samband mellan de olika yrkesgrupperna av 
svarande. Grundprincipen för samband, eller korrelation, är en vilja att se om olika variabler 
samvarierar (Trost, 2002). Genom att beräkna procenttal som gjorts i figurerna kan man, som 
Trost kallar det; ”korrigera för ojämnheter och göra jämförbarheten större” (s 125). Hur har då 
procenttalen beräknats i figurerna? De olika yrkeskategorierna står för oberoende variabel i 
övre ledet figuren, det är också de som utgör basen i procenträkningen. Summan av varje 
yrkeskategori är 100 procent. Trost förespråkar att bastalen på vilka procenttalen är beräknade 
alltid finns angivna. Han menar också att procenttalen inte skall vara alltför precisa. Därför 
har de här avrundats till hela procent. 
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Figur 11:  
Jag dokumenterar hela verksamheten 

  Förskollärare Barnskötare Totalt 

Instämmer  
helt 26 (38 %) 12 (29 %) 38

Instämmer  
delvis 32 (47 %) 24 (59 %) 57

Vet ej/ 
obestämd 4 (6 %) 2 (5 %) 6

Tar delvis 
avstånd 3 (4 %) 1 (2 %) 4

Tar helt 
avstånd 1 (1 %) 1 (2 %) 2

Ej ifyllda 2 (3 %) 1 (2 %) 3

Summa: 68 (100 %) 41 (100 %) 109
 
I enkäten fick pedagogerna ange vilken yrkeskategori de tillhörde. Alternativen var 
förskollärare, barnskötare, fritidspedagog eller övrig. Som framgår av figur elva ovan är 
största delen förskollärare. En jämförelse mellan förskollärare och barnskötare har gjorts för 
att se om skillnader finns i vad de dokumenterar i ett av enkätens påståenden. 
Fritidspedagoger och övriga finns inte med i jämförelsen eftersom de är få. När det handlar 
om att dokumentera hela verksamheten kan utläsas att 85 procent av förskollärarna instämmer. 
Av barnskötarna är det 88 procent som instämmer vid samma påstående. Ett fåtal procent av 
de båda yrkeskategorierna tar avstånd. 
 
 

Figur 12:  
Jag dokumenterar andra pedagoger i samverkan med 
barnen 

  Förskollärare Barnskötare Totalt

Instämmer  
helt 2 (3 %) 3 (7 %) 5

Instämmer  
delvis 18 (26 %) 8 (20 %)  26

Vet ej/ 
obestämd 13 (19 %) 7 (17 %) 20

Tar delvis 
avstånd 18 (26 %) 14 (34 %) 32

Tar helt 
avstånd 8 (12 %) 4 (10 %) 12

Ej ifyllda 9 (13 %) 5 (12 %) 14

Summa: 68 (100 %) 41 (100 %) 109
 
I enkäten fanns påståendet jag dokumenterar andra pedagoger i samverkan med barnen att ta 
ställning till. Ingen större skillnad kan utläsas mellan de olika yrkeskategorierna, se figur tolv. 
Däremot kan ses att få ”instämmer helt” till detta. Barnskötarna tar i högre grad ”delvis 
avstånd” till att dokumenterar andra pedagoger i samverkan med barnen. Förskollärarna tar, 
med några få procents marginal, oftare ”helt avstånd” till denna del av dokumentationen.  
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Figur 13:  
Jag dokumenterar barns lärande och utveckling 

  Förskollärare Barnskötare Totalt

Instämmer  
helt 48 (71 %) 28 (68 %) 76

Instämmer  
delvis 18 (26 %) 10 (24 %) 28

Vet ej/ 
obestämd 2 (3 %) 2 (5 %) 4

Tar delvis 
avstånd - - 0

Tar helt 
avstånd - - 0

Ej ifyllda - 1 (2 %) 1

Summa: 68 (100 %) 41 (100 %) 109
 
Figur tretton visar en jämförelse när det gäller dokumenterandet av barns lärande och 
utveckling. Här framgår ingen större skillnad mellan de olika yrkeskategorierna. Närmare 100 
procent av båda kategorierna instämmer till detta.  
 

Figur 14:  
Jag dokumenterar planerade aktiviteter på förskolan 

  Förskollärare Barnskötare Totalt

Instämmer  
helt 43 (63 %) 22 (54 %) 65

Instämmer  
delvis 24 (35 %) 17 (41 %) 41

Vet ej/ 
obestämd 1 (1 %) - 1

Tar delvis 
avstånd - - 0

Tar helt 
avstånd - 2 (5 %) 2

Ej ifyllda - - 0

Summa: 68 (100 %) 41 (100 %) 109
 
Som tidigare delgetts visar resultatet att de planerade aktiviteterna dokumenteras i större 
utsträckning än de icke planerade. Ingen större skillnad kan heller utläsas här när de gäller de 
olika yrkeskategorierna, se figur fjorton. Förskollärarna ”instämmer helt” till dokumentation 
av de planerade aktiviteterna mer frekvent än barnskötarna. På samma påstående instämmer 
fler av barnskötarna ”delvis” än antalet förskollärare. Fem procent av barnskötarna tar ”helt 
avstånd” till dokumentation av planerade aktivteter medan samma siffra är noll för 
förskollärarna. Ingen större skillnad när det gäller de icke planerade aktiviteterna kan utläsas.  
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Figur 15: 
Dokumentationen hjälper mig att se om  
barnen följer en normal utvecklingskurva 

  Förskollärare Barnskötare Totalt

Instämmer  
helt 31 (46 %) 16 (39 %) 47

Instämmer  
delvis 25 (37 %) 14 (34 %) 39

Vet ej/ 
obestämd 2 (3 %) 4 (10 %) 6

Tar delvis 
avstånd 2 (3 %) 2 (5 %) 4

Tar helt 
avstånd 1 (1 %) 2 (5 %) 3

Ej ifyllda 7 (10 %)  3 (7 %) 10

Summa: 68 (100 %) 41 (100 %) 109
 
Figur femton visar, i påståendet angående dokumentationen som en hjälp att se om barnen 
följer en normal utvecklingskurva, att förskollärarna instämmer i större utsträckning än 
barnskötarna. Barnskötarna i sin tur tar i större utsträckning avstånd till detta. Förskollärarna 
har högre ifyllningsprocent än barnskötarna. Chitvåtestet visade att det är mindre än en 
procents chans att slumpen råder, enligt Rudberg (1993). Det vill säga att ingen skillnad 
mellan de olika yrkesgruppernas svar framgår. Resultatet visar att en samsyn råder hos de 
olika yrkesgrupperna.  
 
Vid analys av enkätens påstående om dokumentationen som en hjälp att se om barnen följer 
en normal utvecklingskurva, har även en åldersjämförelse i förhållande till pedagogernas svar 
gjorts. Här står då ålderskategorierna för oberoende variabel i figurens övre led. De utgör här 
basen för procenträkningen. Det vill säga summan för varje ålderskategori är 100 procent.  
  

Figur 16:  
Dokumentationen hjälper mig att se om barnen följer en normal utvecklingskurva 

   25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år 55 – 64 år   

Instämmer  
helt 11 (58 %) 12 (40 %) 18 (42 %) 12 (48 %) 53 

Instämmer  
delvis 8 (42 %) 9 (30 %) 15 (35 %) 8 (32 %) 40 

Vet ej/ 
obestämd - 2 (7 %) 2 (5 %) 2 (8 %) 6 

Tar delvis 
avstånd - 3 (10 %) 1 (2 %) - 4 

Tar helt 
avstånd - 2 (7 %) 2 (5 %) - 4 

Ej ifyllda - 2 (7 %) 5 (12 %) 3 (12 %) 10 

Summa: 19 (100 %) 30 (100 %) 43 (100 %) 25 (100 %) 117 
 
Ålderskategorierna upp till 24 år och efter 65 år ingår inte i denna jämförelse, eftersom antalet 
svaranden nästan är obefintligt.  Figur sexton visar att den näst yngsta kategorin av svaranden, 
25–34 år, har högst ifyllnadsprocent på ”instämmer helt”. Därefter följer ålderskategorin 55–
64 år. Inte långt efter följer de resterande kategorierna. Vid svarsalternativen tar avstånd till 
detta gör ingen i åldern 25–34 år det, 17 procent i ålderskategorin 35–44 år och sju procent av 
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45–54- åringarna gör det. Antalet svarande pedagoger i den yngsta ålderskategorin är färre än 
i de två övriga.  
 

Figur 17:  
Dokumentationen hjälper mig att se om barnen följer en  
normal utvecklingskurva (ålder 25 – 34 år) 

  Förskollärare Barnskötare Totalt

Instämmer  
helt 6 3 9

Instämmer  
delvis 6 1 7

Vet ej/ 
obestämd - - -

Tar delvis 
avstånd - - -

Tar helt 
avstånd - - -

Ej ifyllda - - -

Summa: 12 4 16
 
Ytterligare ett steg i analysen har gjorts i den yngsta ålderskategorin, se figur sjutton, för att se 
om skillnader finns beroende av utbildning. Förskollärarna i den aktuella åldersgruppen 
instämmer tre gånger oftare än barnskötarna till användning av dokumentationen som hjälp att 
se om barnen följer en normal utvecklingskurva. I figuren ovan beräknades inga procenttal för 
att bastalen är väldigt låga och Trost (2002) varnar då för att procenttalen lätt kan bli löjliga. I 
det här fallet hade en barnskötare stått för 25 procent och tre för 75 procent.  
 
Pedagogernas synpunkter under den öppna frågan 
En sammanställning av pedagogernas svar i den avslutande öppna frågan kommer här att 
redovisas. De olika synpunkterna har kategoriserats efter sitt innehåll, som beskrivits i 
metoden. Det första temat handlar om förklaringar av enkätsvaren. Här har framkommit att 
de i enkäten fyllt i varför de inte dokumenterar. De är vikarier och anser sig hamna utanför 
dokumentationen. Det framkommer också att pedagoger är verksamma i både skola och 
förskola. Även andra synpunkter under denna kategori har framkommit. Till påståendet om 
dokumentationen hjälper mig att se om barnen följer en normal utvecklingskurva ifrågasätter 
en pedagog vad som är normalt. Till påståendet jag dokumenterar för att visa verksamheten 
för beslutsfattare har en pedagog uttryckt sig på följande sätt: ”Finns ingen beslutsfattare som 
är intresserad av detta!”.  
 
Nästa tema benämns synpunkter på enkäten. Ett fåtal pedagoger har delgett synpunkter på 
enkäten. Någon tyckte att svarsalternativen kändes konstiga, speciellt de två sista. Någon 
annan har anmärkt att en frågeställning var lite diffus. En tredje tyckte att det var svårt att 
svara på många av frågorna. Sista synpunkten var att det skulle var roligt att få en 
sammanställning av studiens resultat. 
 
Under temat tiden för dokumentation kan utläsas att flest pedagoger kommenterat där. 
Pedagogerna anser sig ha för lite tid till att utföra dokumentation och den efterföljande 
reflektionen. ”Fotografera mm går snabbt att göra, det är efterarbetet som tar tid. Tid som vi 
inte har, men gärna skulle vilja ha. Skulle dokumentera mera om det fanns avsatt tid för det”. 
Även sammanställningen av dokumentation togs upp som svår att hinna med. 
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Kommentarer kring utbildning nämndes tydligt, därför döptes ett tema till fortbildning. En 
tydlig önskan om mer utbildning inom området dokumentation har framkommit. Någon 
pedagog sökte själv fortbildning inom området. Vissa pedagoger önskar fortbildning medan 
andra anser sig få den genom kommunen i form av föreläsningar/kurser. 
 
Åsikter om förskolans organisation blev ett eget tema. Här lyfter en pedagog fram sin tankar 
om hur organisationen ser ut och vad hon anser kan förbättras.  

 
”De styrande i kommunen saknar röd tråd och samordning. Alla har olika (rektors omr.) modeller 
för hur kval. red. ska skrivas. De görs om totalt varje gång de ska skrivas. Vi behöver:  
- Tydlig modell för hur lokala arbetsplaner och kvalitetsredovisningar ska skrivas så alla 

förskolor har samma grund.  
- Klar respons från politiker och styrande att de har läst o tagit till sig det vi skrivit.  
- Genom dokumentationen vi gör får vi respons från rektor o föräldrar men sen från de högre 

upp är det tyst. Viktig för vår egen del. Vad ska dokumenteras”. 
 
Under temat tankar om dokumentation har placerats det som pedagogerna lyfter fram som 
viktigt kring dokumentationen. En pedagog utrycker sig så här:  

 
”Att dokumentera och pedagogisk dokumentera; är två helt olika sätt att jobba. I pedagogisk 
dokumentation följer man hela lärandes process, vilka vägar den än tar, man kan följa hela 
läroprocessen. I enbart dokumentering visar man oftast slutprocessen eller resultatet”.  
 

En annan svarande menar att det är pedagogerna tillsammans med barnen och föräldrarna som 
gör verksamheten det är också de som kan ge respons på hur det fungerar och som kan se att 
förändringar görs när de behövs. Hon menar att dokumentationen som överlämnas till 
beslutsfattare ska malas i många kvarnar innan något sker och sammanställningen som sedan 
blir, inte längre passar eller tillför den enskilda förskolan något. Det framkommer också 
tankar kring åldern i barngrupperna. Där barnen är yngre känner pedagogerna att de har 
svårare att hinna med dokumentationer. Även att barnen behöver vara mer aktiva i 
dokumentationen ses som svårare att uppnå vid homogena grupper där åldern är låg. 
 
Sista temat benämns ekonomiska hinder. Här framkommer, när det handlar om vilka 
hjälpmedel som används för att dokumentera, att pedagogerna skulle använda flera verktyg 
om tillgång till dessa fanns. En pedagog kommenterar så här. ”Vi har varken tillgång till 
videokamera el. bandspelare, men vi tar inte avstånd till det. Skulle gärna investera i dessa 
apparater, men har inte fått verksamhetspengarna att räcka till”. 
 

5 Diskussion 
Denna del av studien ämnar knyta samman bakgrund och empiri. Här ges utrymme för åsikter 
om datainsamlingens kvalitet och dess innehåll. En värdering av undersökningens 
tillförlitlighet och giltighet kommer också att presenteras, samt en ansats att förklara varför 
resultatet blev som det blev i studien. 
 

5.1 Reliabilitet och validitet 
För att enkätundersökningen i studien ska nå reliabilitet krävs, enligt Trost (2002) att 
kongruensen är hög. Det vill säga att frågorna är lika för hela gruppen och att de avser att 
mäta samma sak. Ytterligare en förutsättning för att nå hög reliabilitet är, enligt Trost, att 
frågorna är lätta att förstå. Båda dessa kriterier anses uppfyllda i denna studie. Endast ett fåtal 
av de svarande har delgett synpunkter kring enkätens utförande, i den avslutande öppna 
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frågan har de sista två svarsalternativen ansetts vara svårbegripliga. Genom att skriftligt, i 
enkäten, uppmana till synpunkter kring påståenden, svarsalternativ och dess utformande 
kanske flera av de svarande hade delgett kommentarer. Ett annat sätt att höja studiens 
reliabilitet är att använda sig av klara definitioner på begrepp (Svenning, 2003), vilket inte 
alltid gjorts i denna studie. Det som inte framgår i resultatet är varför ett internt bortfall finns. 
Möjligtvis beror det på att fler upplevde påståenden och/eller svarsalternativ svåra. Det 
interna bortfallet utgör en så låg procentsats att det inte anses påverka studiens resultat. En 
provenkät hade kunnat öka reliabiliteten. Materialet bearbetas gemensamt för att nå en hög 
objektivitet som också är nödvändig för att nå reliabilitet.  
 
Giltigheten eller validiteten, är studiens tillförlitlighet. Här handlar det om att undersöka rätt 
saker i förhållande till syftet (Trost, 2002). Påståendena i enkäten är kopplade till det studien 
ämnar undersöka, det vill säga hög validitet uppnås. Svenning (2003) förespråkar en 
ekvivalensreliabilitet för att nå tillförlitlighet. Försök till detta har gjorts för att kunna ringa in 
känsliga enkätpåståenden från flera olika håll. Resultatet visar att motstridiga svar 
förekommer. Under rubriken vad pedagogerna dokumenterar i enkäten finns exempel på detta. 
Ytterligare en sak som bidrar till hög tillförlitlighet är klara definitioner när det gäller 
tidsangivelser (Svenning, 2003), det har uppfyllts i studien. Vidare anser Svenning att 
attitydtest kan vara en nackdel för studiens tillförlitlighet, eftersom det mäter de svarandes 
värderingar och måttstocken blir forskarens avläsning. Svar kan tvingas fram som den 
svarande aldrig förut tänkt kring eller reflekterat över. Ytterligare en svaghet med studiens 
tillförlitlighet är att vi som tolkar data alltid har med oss egna tankar, beroende på tidigare 
erfarenheter. Även de svarande tolkar utifrån sina egna erfarenheter. Frågan kan till exempel 
ställas vad pedagogerna låtit ligga till grund för svaren under påståendet hur ofta 
dokumenterar jag eller någon annan i arbetslaget? Har pedagogerna bara sett till fotografering, 
anteckningar och annat konkret material när de svarat? Eller har de räknat även observationer 
och reflektioner?  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien kommer här att behandlas. Har målet för studien uppnåtts? I Läroplanen 
för förskolan (1998) står det tydligt att pedagogisk dokumentation kan bidra till att 
verksamheten blir synlig. Den kan även bidra till ett diskussionsunderlag rörande kvalitet och 
utvecklingsbehov i verksamheten. Med utgångspunkt från dessa meningar finner vi stöd för 
studiens undersökning.  Det vi kan konstatera är att alla pedagoger som fyllt i enkäten 
dokumenterar på något vis. Några få av de svarande har förklarat sina svarsalternativ på 
enkätens påståenden, under den avslutande öppna frågan. Här framkommer att de är vikarier 
och därför inte deltar i någon form av dokumentation. Vi ställer oss frågande till om dessa 
vikarier är långtidsvikarier eller om de har kortare vikariat? Eftersom kontinuiteten i 
dokumentationen lyfts (SOU 1997:157) innebär det att den ska pågå som en integrerad del av 
vardagen. Är det så att den ordinarie personalen då övertar den biten?   
 
Som beskrivits i resultatet framkommer att flertalet pedagoger dokumenterar hela 
verksamheten. Någonting vi ställer oss undrande till är varför det i resultatet framkommer att 
vissa områden inte dokumenteras? Lenz Taguchi (2003) och Kennedy (2003) poängterar hur 
viktigt det är för pedagogerna att se sitt eget lärande. Det största området där de svarande 
fyller i att de inte dokumenterar är vid påståendet om de dokumenterar andra pedagoger i 
samverkan med barnen. Vi ställer oss frågan om pedagogerna kan se sitt eget lärande när de 
inte dokumenteras? Även Wallin (2003) menar att dokumentationen kan bidra till att 
pedagogerna får syn på sin egen roll och dess betydelse för verksamheten. Genom 
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dokumentation blir pedagogiska handlingar tydliga. När dessa handlingar blir synliga finns 
möjligheten att byta fokus och perspektiv. Barns lärande och utveckling dokumenteras, som 
tidigare visats i resultatet, av majoriteten av pedagogerna. Intressant är att, av det stora antalet 
som dokumenterar barns utveckling och lärande fullt ut, endast drygt hälften dokumenterar 
icke planerade aktiviteter. Frågan är då varför det är vanligare att dokumentera de planerade 
aktiviteterna? Är det bara då barns lärande syns? Eftersom dokumentationen handlar om att 
fånga handlande, tänkande och lärande som barn är delaktiga i (Wallin, 2003), ställer vi oss 
undrande till om detta endast sker under de planerade aktiviteterna?  Wallin framhåller att 
dokumentationen handlar om en vilja att synliggöra barns lärande. Detta lärande sker 
kontinuerligt i vardagen, alltså i både de planerade och de icke planerade aktiviteterna.  
 
Digitalkamera är det vanligaste förekommande media när det gäller dokumentation, enligt 
denna studie, precis som i Skolverkets rapport (2004). Däremot framgår det tydligt att 
bandspelaren och videokameran används betydligt mer sällan. Den avslutande öppna frågan i 
enkäten har gett förklaring till varför dessa inte används av vissa pedagoger. Detta torde inte 
vara något hinder för pedagogerna, för som Lenz Taguchi (2003) förklarar kan 
dokumentationen utföras med hjälp av flera olika media. Det framgår också i resultatet att 
pedagogerna använder sig av främst två hjälpmedel vid dokumentation. Det är observationer 
och nedskrivna anteckningar. I likhet med resultatet i Skolverkets rapport (2004) kan vi 
konstatera att samma hjälpmedel användes. Det varje pedagog gör varje dag är just att 
observera barnen. Denna observation påverkas alltid av den som utför den, den är alltid 
subjektiv enligt Wenher Godée (2000). För att den ska fylla sitt syfte och bli objektiv måste 
den diskuteras kring och reflekteras över. Kan det vara så att försiktighet råder i användandet 
av dokumentationen eftersom makten alltid finns hos den som dokumenterar? I enlighet med 
Lindgren och Sparrman (2003) kanske tankar finns om att inte lyckas fånga vad som 
egentligen sägs och görs? Som resultatet visar är det 24 procent av pedagogerna som 
använder dokumentationen i de tre leden observation, reflektion och som ett stöd vid 
utvärdering. Reflektionen är en förutsättning för att observationen ska leda till utveckling, 
detta anser både Lenz Taguchi (2000) och Åberg (2005). Vidare anser Lenz Taguchi att en 
pedagog som arbetar utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv använder sig av 
observationerna i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet. Med stöd hos Doverborg och 
Pramling (1995) kan frågan ställas, utan utvärderingen, hur ska man då hjälpa barnet att 
utveckla sina tankar och idéer?   
    
Som vi tidigare nämnt i resultatet får både barn och föräldrar i stor utsträckning ta del av 
dokumentationer. Resultatet visar att föräldrarna oftare tar del av det dokumenterade 
materialet än barnen. Om dokumentationen slutar här, vid delgivande, kategoriserar Wallin 
(2003) den som minnen. Om inte reflektionen sker så uppstår ingen kommunikativ aktivitet, 
konstaterar Dahlberg, Moss och Pence (1999). Fortsättningsvis menar de att utan dialogen 
barn och pedagoger emellan kan inte pedagogerna kommunicera tillbaka till barnet på det sätt 
som den pedagogiska dokumentationen möjliggör. Barnen går då miste om att få syn på sin 
egen läroprocess. Ur Molanders (1993) perspektiv handlar dialogen om att göra kunskapen 
tillgänglig, genom att komma till nya insikter om sådant som redan finns men ännu inte 
reflekterats över. När vi sedan kopplar ihop påståendena att ta del av dokumentationen med 
påståendena om reflektion kring dokumentation sker det i större utsträckning med barnen än 
med föräldrarna. Läroplanen för förskolan (1998) framhåller också vikten av dialog. Som 
pedagoger ska vi bidra till att utveckla barnens kommunikativa förmåga. Resultatet visar att 
det är några fler som tar avstånd när det gäller reflektionen tillsammans med föräldrar än när 
det gäller reflektion med barnen, andra pedagoger eller enskilt. Här ser vi en skillnad mellan 
vår studie och den utvärdering som Skolverket (2004) gjort. Där konstaterades att reflektion 
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tillsammans med både barn och föräldrar sällan användes. Resultatet i denna studie visar att 
reflektionen med barnen förekommer mer frekvent än den med föräldrarna. Vidare 
framkommer det att fler än hälften av pedagogerna instämmer till att de låter beslutsfattare ta 
del av dokumentationen. Vi ställer oss frågande till dem som svarat att de inte vet och dem 
som tar avstånd? Kan det bero på att ingen av beslutsfattarna tar del av det dokumenterade? 
Kan det vara en fråga om organisation? I resultatet framkommer att beslutsfattare inte upplevs 
intresserade av det dokumenterade. Pedagogerna anser att de saknar respons från politiker och 
styrande. Enligt Åsén (2003) är pedagogisk dokumentation ett utvärderingsredskap för att 
beslutsfattare ska kunna följa verksamheten och hur väl den står sig inför de nationella målen. 
Detta förutsätter att intresse finns hos de styrande. Den pedagogiska dokumentationen kan 
vara ett kommunikationsmedel i kontakten med de styrande och politiskt aktiva. Som 
framkommer i resultatet vill pedagogerna få respons på sin kvalitetsredovisning. Betänkandet 
(SOU 1997:157) lyfter också den pedagogiska dokumentationen som ett möjligt verktyg för 
kvalitetsbedömning. Dahlberg, Moss och Pence (1999) anser att den pedagogiska 
dokumentationen är ett kvalitetsmått i sig. Pedagogerna kan själva ta ansvar för 
meningsskapande och bedömning om vad som är kvalitet. Resultatet visar att det finns en 
medvetenhet hos pedagogerna att dokumentationen har potential till detta, att de tillsammans 
med barn och föräldrar utgör verksamheten och har insynen i hur den enskilda förskolan kan 
utvecklas. En fråga som ställs är varför kvalitetsredovisningarna skall sammanfattas till en 
helhet för hela kommunen? Framkommer de enskilda förskolornas behov och möjligheter på 
det sättet? Åsén (2003) framhåller, även han, att den pedagogiska dokumentationen är ett 
utvärderingsredskap. Både att det sker på uppdrag och motivet att visa för beslutsfattare hur 
verksamheten står sig i förhållande till målen kan uppfyllas genom användning av denna. 
Slutsatsen är att pedagogisk dokumentation har en potential att vara ett verktyg för 
kvalitetsbedömning. Kan det vara så att kommunen som helhet behöver se över sitt sätt att 
kvalitetssäkra mot de nationella målen? Är det tanken bakom det pågående kvalitetsprojektet? 
 
Jämförelser med det som framkommer ovan kan göras med de teorier om inlärning och 
utveckling som tidigare underlättade förklaring av agerande för föräldrar och politiker under 
det Pedagogiska programmets tidsepok (SOU 1987:3). Wenher Godée (2000) ser 
dokumentationen som en metod, men menar att utan reflektion och dialog så är den inte 
utvecklande. Utifrån reflektion skapas nya utmaningar. Genom denna visualiserings- och 
kommunikationsprocess kan slutsatsen dras, att pedagogisk dokumentation, i enlighet med det 
som framträtt i bakgrunden förekommer ute på förskolorna. Precis som Lenz Taguchi (2000) 
menar är pedagogisk dokumentation ett synliggörande av arbete och lärandet för alla parter. 
En av pedagogerna i studien har, som tidigare nämnts i resultatet delgett sin syn på skillnaden 
mellan att dokumentera och att pedagogiskt dokumentera. Hon lyfter processen inte det 
färdiga resultatet. Ett av syftena med pedagogisk dokumentation är att stimulera och utmana 
barns tänkande och lärande. Med hjälp av den kan vi lyfta fram barnens olikheter. Dessa 
tankar kopplas samman med Lenz Taguchis (2000), att barnen kan få syn på att alla tänker 
och gör olika och att ingenting är rätt eller fel. I vår studie framkommer att pedagogerna ser 
de olika barnens behov med hjälp av dokumentationen. Slutsatsen kring detta blir att de 
enskilda barnen utmanas till utveckling utifrån sina förutsättningar, detta finner vi stöd för i 
betänkandet (SOU 1997:157), där den pedagogiska dokumentationen anses vara en aktiv 
process som möjliggör utveckling och lärande. I betänkandet ligger en tyngdpunkt kring 
användandet av den pedagogiska dokumentationen och dess synliggörande av enskilda barns 
lärandeprocesser, som ett medel att komma ifrån de nivåbestämningar och kategoriseringar 
som utvecklingspsykologin står för. Resultatet visar att endast ett fåtal tar avstånd till att 
använda sig av dokumentationen för att se om barnen följer en normal utvecklingskurva. Kan 
det vara så att de utvecklingspsykologiska tankarna lever kvar i dagens förskola? Redan på 
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Elsa Köhlers tid hade barnobservationerna till syfte att klassificera den psykologiska 
utvecklingen i relation till de förutbestämda kategorierna som utvecklingspsykologin står för. 
I betänkandet (SOU 1997:157) beskrivs det som kvarlevande ännu idag. Är det så att dagens 
förskoleverksamhet fortfarande är ute efter att upptäcka brister och behov i barns utveckling? 
Frågan kan ställas om pedagogernas utbildning kan spela in? Som tidigare visats fanns inga 
tecken på detta. En teori om åldern som en omständighet undersöktes. Många har arbetat 
under den tid då det Pedagogiska programmet fanns att förhålla sig till. Utifrån det skulle 
pedagogerna utmana till utveckling i förhållande till barnens kunskapsnivåer (Socialstyrelsen 
1987:3). Resultatet visar att denna teori inte stämde. De som utbildat sig efter den nu aktuella 
läroplanens inträde var de som instämde mest frekvent. Resultatet visar att slumpen inte råder. 
Om inte slumpen råder vad råder då? Resultatet visar att pedagogerna har i stort sett samma 
synsätt. Varken ålder eller utbildning visar skillnad i synsätt. Kan det vara så att hela systemet 
är uppbyggt efter de tidigare vedertagna teorierna, finns tankesättet kvar i väggarna? Ett steg 
mot att komma ifrån utvecklingspsykologins stadietänkande kan vara att frångå de vanliga 
individuella utvecklingsplanerna och därtill hörande checklistor. Detta förespråkar Wehner-
Godée (2006). Hon anser att den pedagogiska dokumentationen är en fullgod ersättare. 
Genom den ses de viktiga förändrings- och utvecklingsmöjligheterna i miljön runt det 
enskilda barnet.  
   
Ytterligare ett möjligt användningsområde för pedagogisk dokumentation handlar om att 
använda det dokumenterade materialet i kontakten med föräldrarna. Majoriteten av 
pedagogerna har angett att de använder sig av dokumentationen i detta syfte. 
Dokumentationen kan alltså vara ett hjälpmedel för pedagogerna i de fortlöpande samtalen 
och utvecklingssamtalen som Läroplanen för förskolan (1998) förespråkar. I betänkandet 
(SOU 1997:157) framgår att den pedagogiska dokumentationen är ett betydelsefullt underlag 
för föräldrasamarbete.  Att detta sker har framkommit i resultatet. Än en gång kan vi koppla 
den pedagogiska dokumentationen och vad den står för idag till vad det Pedagogiska 
programmet stod för under 1980- talet, här handlar det denna gång om föräldrakontakten. I 
dagens läroplan (Läroplanen för förskolan, 1998) lyfts samarbete med hemmet som en viktig 
del. En slutsats är att föräldrarna får ta del av dokumentationen. Det som däremot inte 
framkommer utifrån påståendet i enkäten, och därtill hörande svar, är om föräldrarna ges den 
möjlighet till inflytande över mål, planering, genomförande och utvärdering som läroplanen 
förespråkar och som enligt Åsén (1998) kan vara möjligheter med pedagogisk dokumentation. 
Utifrån detta kan vi varken säga att den dokumentationen som pedagogerna delger föräldrarna 
är pedagogiskt utvecklande eller inte. 
  
En av pedagogisk dokumentations potentialer handlar om att bidra till utveckling och 
förändring i verksamheten. Enligt Doverborg och Anstett (2003) utgår den pedagogiska 
dokumentationen från ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt. De menar att pedagogen är 
aktiv och medvetet förändrar verksamhen utifrån barnens behov. Nordin Hultman (2005) har i 
sin avhandling beskrivit miljöns vikt. Verksamheten och dess miljö ses över för att utmana 
och utveckla. Enligt betänkandet (SOU 1997:157) är miljön en aktiv part som sänder budskap 
till pedagogerna. Resultatet visar att pedagogerna använder sig av dokumentationen för att 
utveckla och förändra. Dokumentationen som synliggörare av miljön och som hjälp för 
pedagogerna att utveckla verksamheten kan benämnas pedagogisk. Wenher Godée (2006) och 
Kennedy (2003) anser båda att pedagogisk dokumentation används för att få syn på, reflektera 
över och utveckla miljön. På samma sätt som dokumentationen är ett hjälpmedel vid 
utveckling av verksamheten kan den vara ett hjälpmedel vid planering och utvärdering. 
Genom dokumentationen får pedagogerna kunskap om hur barn tänker, detta anser Doverborg 
och Pramling (1995) vara förutsättningar för en god planering. Resultatet visar att de flesta 
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pedagoger fyllt i alternativet ”instämmer delvis” när det handlar om användandet av 
dokumentationen i planeringssyfte. Vidare kan Doverborgs och Pramlings tankar kring 
planering som en hjälp att utveckla verksamheten lyftas. För det krävs utvärdering. 
Användandet av dokumentation vid utvärdering förekommer oftare än vid planering. När det 
handlar om utvärdering utläses en skillnad mellan Skolverkets rapport (2004) och denna 
studie. Enligt Skolverket använde endast ett fåtal förskolor dokumentation som ett 
utvärderingsredskap. Tankarna med den pedagogiska dokumentationen är att reflektionen 
kring utvärderingen ska leda till ny planering (Dahlberg, Moss och Pence, 1999). Resultatet 
visar att dokumentation används oftare till hjälp vid utvärdering än vid planering. 
Dokumentationen används i syfte att utveckla verksamheten, men alla dess potentialer nyttjas 
inte till fullo.    
 
I bakgrunden lyfts kontinuiteten fram som en viktig del av den pedagogiska dokumentationen. 
Läroplanen för förskolan (1998) lyfter den pedagogiska dokumentationen som ett integrerat 
verktyg i det vardagliga pedagogiska arbetet. Vad läggs i begreppet vardagligt, är det varje 
dag? Enligt betänkandet (SOU 1997:157) ska den pedagogiska dokumentationen ske som en 
naturlig och integrerad del i det dagliga arbetet. Förhållningssättet, där pedagogen är aktiv 
och på ett medvetet sätt utmanar barnen utifrån deras egna tankar ska alltid finnas. Resultatet 
visar att det mest förekommande tidsalternativet är en till två gånger i veckan. Uppfyller det 
den kontinuitet som bakgrunden lyfter och den vardaglighet som läroplanen förespråkar? En 
slutsats dras utifrån resultatet att det vanligaste tidsalternativet, det vill säga en till två gånger i 
veckan, inte uppfyller betänkandets vision om pedagogisk dokumentation som ett dagligt 
förekommande fenomen.  
 
Resultatet visar att fortbildning är något som pedagogerna önskar sig. Denna 
kompetensutvecklingsönskan framkom även i Skolverkets (2004) undersökning rörande 
dokumentation. En annan vision i betänkandet (SOU 1997:157) är att se den pedagogiska 
dokumentationen i sig som ett betydelsefullt redskap för fortbildning. Som vi tidigare nämnt 
ser både Kennedy (2003) och Lenz Taguchi (2003) dokumentationen och den efterföljande 
reflektionen som synliggörare av pedagogernas eget lärande. Dokumentationen får 
pedagogerna att utvecklas, det vill säga växa i sin roll som pedagoger. Eftersom resultatet 
visar att pedagoger uttrycker denna önskan kan en undran göras, om detta är grund till att 
vissa potentialer inte nyttjas full ut? Är pedagogerna på väg att få den efterlängtade 
utbildningen under kvalitetsprojektets implementerande?  
 
Resultatet visar även att tiden för dokumentation och efterföljande reflektion upplevs som 
begränsad. Som lyfts i betänkandet (SOU 1997:157) ska den pedagogiska dokumentationen 
inte vara något ytterligare vid sidan av. Kan det vara så att dokumentationen upplevs som ett 
merarbete? Först när arbetssättet blivit automatiserat kan pedagogerna använda verktyget i sin 
vardag (Dahlberg, Moss och Pence, 1999). De menar också att vi inte ska tro att det bara är att 
gå ut på förskolorna och börja dokumentera och reflektera, det krävs mycket övning innan 
dokumentationen tillför något och utvecklar verksamheten. Enligt Dahlberg, Moss och Pence 
handlar pedagogisk dokumentation om att kunna organisera och prioritera i verksamheten för 
att skapa den nödvändiga tiden. I Skolverkets rapport (2004) har framkommit att om 
pedagogerna känner för reflektion kan även tid för den skapas. Hur kan tiden skapas? Handlar 
det om prioritering i barngruppen? Dahlberg, Moss och Pence ger exempel på det. Eller ligger 
problemet på organisationsnivå? Ger barngruppernas sammansättningar möjligheter till 
prioriteringar? Resultatet visar att pedagoger i barngrupper med yngre barn har svårare att 
finna tid för dokumentation. En annan tanke är att barngruppens storlek kan spela in. En 
slutsats vi kan dra är att pedagogerna uttrycker en önskan om att ha tid och möjlighet till 
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pedagogisk dokumentation. 
Sammanfattningsvis visar resultatet att dokumentationer genomförs och används av 
pedagogerna på förskolorna, både i form av minnen och som pedagogisk utveckling. 
Huruvida det senare förekommer är mer komplicerat att fastställa. Vi ställer oss då frågan hur 
det kommer sig? Lenz Taguchi (2000) anser att det är ett svårt begrepp att beskriva. Det finns 
inga kriterier för att uppfylla pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är inte 
heller något slags kontrollmotiv utan det handlar istället om bakomliggande tankar och 
utvecklingsmotiv. Inom vissa områden uppnår pedagogernas dokumentation de potentialer 
som studiens bakgrund lyfter som möjligheter för pedagogisk utveckling. I studien 
framkommer att det finns en vilja hos pedagogerna att utveckla sin dokumentation, en önskan 
om fortbildning är tydlig. Kan kvalitetsprojektet vara ett led i rätt riktning?  
  
Dialogen, som Molander (1993) beskriver den, är alltid oavslutad och öppen för en 
fortsättning. Pedagogisk dokumentation och dess dialog kan även den ses som oavslutad. Det 
går alltid att föra en dialog kring det som dokumenterats, med barn, med föräldrar, med andra 
pedagoger och med beslutsfattare. Efter denna kan utvärdering, planering och utveckling av 
den pedagogiska verksamheten och det pedagogiska arbetet ske. En ny dokumentation äger 
rum och dialogen hamnar åter i fokus.   
 
Kennedy (2003) har i studien bidragit med kloka åsikter. Avslutningsvis vill vi lyfta hennes 
tankar kring kvalitet i förskolan. Vi ska inte räkna med att de ekonomiska resurserna kommer 
att öka, inte heller tiden kan ökas, vi måste istället ta vara på det vi har. Kanske måste vi tänka 
om för att få resurserna att räcka till. Genom att lyfta fram alla positiva sidor och synliggöra 
vårt dagliga arbete, bidrar vi till att ge samhället barnens tankar och röster. Vi kan summera 
det hela med pedagogisk dokumentation, det verktyg som synliggör och bidrar till utveckling 
av verksamheten.  
 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Efter de resultat studien visar konstateras att det skulle vara intressant att utföra djupintervjuer 
och observationer på de olika förskolorna. Detta för att ta del av pedagogernas tankar runt 
dokumentationen. Under studiens enkätutdelning och insamling besöktes alla de olika 
förskolorna i kommunen. Då delgav några av pedagogerna egna och väldigt intressanta tankar 
kring dokumentation. Dessa har inte kommit fram i studien eftersom endast en enkät använts. 
Inte bara pedagogernas tankar kring dokumentationen och huruvida den kan vara pedagogisk 
upplevs som intressanta. Studien har bidragit till att väcka vår nyfikenhet om hur barn, 
föräldrar och beslutsfattare i kommunen upplever dokumentationen.  Ytterligare en tanke som 
uppkommit under arbetets gång är om studien skulle se annorlunda ut om den gjordes efter 
det påbörjade kvalitetsprojektets avslut i kommunen. Skulle det framkomma att enkäten 
besvarats annorlunda efter den fortbildning pedagogerna håller på att införskaffa? En önskan 
om att göra undersökande djupdykningar inom de potentialer och de dilemman som den 
pedagogiska dokumentationen möjliggör, finns också.  
 

5.4 Tankar om framtiden 
Spontant känner vi att valet av område verkligen kommer att gynna oss i vårt framtida yrke. 
Under hela arbetets gång har vi kommit till nya insikter och nya kunskaper inom ämnet. Vilka 
möjligheter ser vi med den pedagogiska dokumentationen? Det som känns viktigast för oss är 
vårt egna förhållningssätt som pedagoger. Vilken barnsyn/kunskapssyn är vi bärare av? Väljer 
vi att se hindren, eller väljer vi att se möjligheterna? Ett arbetslag som reflekterar tillsammans 
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över sitt eget förhållningssätt, över de enskilda barnens utveckling, över miljön, ja helt enkelt 
över hela verksamheten och vad man vill uppnå har de bästa förutsättningarna för att bidra till 
utveckling. Pedagogisk dokumentation är för oss en möjlighet i arbetet tillsammans med 
barnen. Det gäller att inte bli fast i rutiner utan hela tiden se möjligheterna till förändring och 
utveckling. Vår medvetenhet om hur många möjligheter detta verktyg ger i vardagen har ökat. 
Innan studien påbörjades tyckte vi att begreppet kändes relativt klart men nu i efterhand 
förstår vi att vi tidigare bara skummat på ytan. Nu återstår att se om vi klarar att omsätta våra 
teoretiska kunskaper i praktiken. Vi längtar efter att få försöka! Ännu har vi mycket att lära! 
 
 



 42

Referenser 
 
Arvidsson, T. (1974a). Barnobservationer i förskolan. Stockholm: Liber läromedel. 
 
Arvidsson, T. (1974b). Barnobservationer en naturlig bas för ett fungerade lagarbete. I  
 Förskolan, nr. 4, s. 4-6. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, G. Fredriksson, A. och Åsén, G. (1993). Förskolan och det pedagogiska  
 programmet. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Dahlberg, G, Moss, P och Pence, A. (1999). Från kvalitet till meningsskapande  postmoderna  
 perspektiv – exemplet förskolan. (Andra tryckningen). Stockholm: HLS förlag. 
 
Doverborg, E. och Anstett, S. (2003). Johansson, E och Pramling Samuelsson, I (Red.).  
 Förskolan - barns första skola! Lund: Studentlitteratur. 
 
Doverborg, E. och Pramling, I. (1985). Att förstå barns tankar. (Andra  
 upplagan). Stockholm: Liber AB. 
 
Dysthe, O. (2001). Dialog samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ejlertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik. Lund:  
 Studentlitteratur. 
 
Erikson, E H. (1983). Barnet och samhället. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Gren, J. (2003). Etik i pedagogens vardagsarbete. (Andra upplagan). Stockholm: Liber AB. 
 
Igland, M-A. och Dysthe, O. (2003). Dysthe, O. (Red.) Dialog samspel och lärande. Lund:  
 Studentlitteratur. 
  
Kennedy, B. (2003). Glasfåglar i molnen – om temaarbete och dokumentation ur en  
 praktikers perspektiv. (Femte tryckningen). Stockholm: HLS Förlag. 
 
Lenz Taguchi, H. (2000). Emancipation och motstånd – dokumentation och kooperativa  
 läroprocesser i förskolan. Doktorsavhandling. Stockholm: HLS Förlag. 
 
Lenz Taguchi, H. (2003). Varför pedagogisk dokumentation? (Femte tryckningen).  
 Stockholm: HLS Förlag.  
 
Lindgren, A-L och Sparrman, A. (2003). Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på 
 förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2), s 58-69. 
 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna. (1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
 



 43

Läroplanen för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (1994).  
 Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
 
 Läroplanen för förskolan. (1998). Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
 
Martin Korpi, B. (2007). Förskolan i politiken – om intentioner och beslut bakom den svenska  
 förskolans framväxt. (Andra upplagan, första tryckningen). Stockholm:  
 Utbildningsdepartementet. 
 
Molander, B. (1993). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Nordin Hultman, E. (2005). Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande.  
 Doktorsavhandling. Stockholm: Liber AB. 
 
Piaget, J. (1962). Play dreams and imitation in childhood. New York: W W Norton and  
 company inc. 
 
Rudberg, B. (1993). Statistik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skolverket. (2004). Förskola i brytningstid – rapport 239. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i förskolan. Stockholm:  
 Skolverket. 
 
Socialstyrelsen. (1987). Pedagogiskt program för förskolan. Allmänna råd från  
 Socialstyrelsen, 1987:3. 
 
Socialstyrelsen. (1993). Förskolan och det pedagogiska programmet. Stockholm: Fritzes. 
 
Sommer, D. (1997). Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld. Hässelby: Runa  
 Förlag AB. 
 
SOU 1997:157 (1997). Att erövra omvärlden – förslag till läroplan för förskola. Stockholm:  
 Fritzes. 
 
SOU 1972:26 (1972). 1968 års barnstugeutredning – förskolan 1. Stockholm: LiberFörlag. 
 
SOU 1972:27 (1972). 1968 års barnstugeutredning – förskolan 2.   
 
Svenning, C. (2003). Metodboken. (Femte upplagan). Eslöv: Lorentz Förlag. 
 
Säljö, R., Riesbeck, E. och Wyndhamn, J. (2003). Dysthe, O. (Red.). Dialog, samspel och  
 lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vallberg Roth, A-C. (2002). De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wallin, K. (2003). Pedagogiska kullerbyttor – en bok om svenska barn och inspirationen från  
 Reggio Emilia. Stockholm: HLS Förlag. 



 44

Wedel Brandt, B. (1988). Jerlang, E. (Red.). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm:  
 Liber AB.   
 
Wehner-Godée, C. (2000). Att fånga lärandet – Pedagogisk dokumentation med hjälp av  
 olika medier. Stockholm: Liber AB. 
 
Wehner Godée, C. (2006). Lindström, L. och Lindberg, V. (Red.). Pedagogisk bedömning –  
 om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.(Tredje tryckningen). Stockholm: HLS  
 Förlag. 
 
Wikgren, G. (2005:04). Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis.  
 Licentiatuppsats. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för  
 Utbildningsvetenskap. 
 
Åberg, A. och Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i  
 pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber AB. 
 
Åsén, G. (2002). Utvärdering i förskolan – frågor och exempel. Stockholm: Liber  
 Distribution. 
 
Elektroniska dokument 
 
Tamm, M. (2007, 1 mars). Nationalencyklopedin. Eriksson, Erik H . 
URL: http//80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163895 
  (senast besökt 07-03-01) 
 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163895


 45

Bilaga 1 

Dokumentation på förskolor 
i en kommun i Norrbotten 

 
Denna enkätundersökning ligger till grund 

för en uppsats på C-nivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vi som utformat enkäten och utför studien: 

Maria Sandin amaasi-4@student.ltu.se 
Elin Viklund elivik-4@student.ltu.se 

 

 

 

mailto:4@student.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se


 46

1. Vem är jag?    
       
1.1 Jag är  Man     
       
  Kvinna     
       
1.2 Jag är       -24 år     
       
  25 - 34 år     
       
  35 - 44 år     
       
  45 - 54 år     
       
  55 - 64 år     
       
  65 -      år     
       
1.3 Jag är Förskollärare     
       
  Barnskötare     
       
  Fritidspedagog     
       
  Övrig     
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Instämmer 

helt 
Instämmer

delvis 
Vet ej/ 

obestämd 

Tar 
delvis 

avstånd 
Tar helt 
avstånd

     
2. Vad dokumenterar jag?    
       

2.1 
Jag dokumenterar 
hela verksamheten 

     

       

2.2 
 

Jag dokumenterar 
andra pedagoger i 
samverkan med 
barnen 

     

       

2.3 

Jag dokumenterar 
barns lärande och 
utveckling 

     

       

2.4 
 

Jag dokumenterar 
icke planerade 
aktiviteter på 
förskolan 

     

       

2.5 
 

Jag dokumenterar 
planerade 
aktivteter på 
förskolan 

     

       
       
3. Vilka hjälpmedel använder jag mig av när jag dokumenterar? 
       

3.1 
Jag använder mig 
av observationer 

     

       

3.2 

Jag använder mig 
av nedskrivna 
anteckningar 

     

 tex. loggbok, dagbok, dokumentationsprotokoll    
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Instämmer 

helt 
Instämmer

delvis 
Vet ej/ 

obestämd 

Tar 
delvis 

avstånd 
Tar helt 
avstånd

3.3 
Jag använder mig 
av videokamera 

     

       

3.4 
Jag använder mig 
av bandspelare 

     

       

3.5 
Jag använder mig 
av digitalkamera 

     

       

3.6 
Jag använder mig 
av vanlig kamera 

     

       
       
       
4. Vad gör jag med dokumentationerna?   
       

4.1 

Jag låter barnen ta 
del av dokumen-
tationer 

     

 tex hänger upp på väggen, sparar i portfolio, visar på dator    
       

4.2 
 

Jag reflekterar 
tillsammans med 
barnen kring 
dokumentationer  

     

       

4.3 
 

Jag låter 
föräldrarna ta del 
av det som 
dokumenterats 

     

 

tex hänger upp på väggen, sparar i portfolio, visar på dator 
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Instämmer 
helt 

Instämmer
delvis 

Vet ej/ 
obestämd 

Tar 
delvis 

avstånd 
Tar helt 
avstånd

4.4 
 

Jag reflekterar 
tillsammans med 
föräldrarna kring 
dokumentationer 

     

       

4.5 

Jag reflekterar 
enskilt kring 
dokumentationer 

     

       

4.6 
 
 
 

Jag reflekterar 
tillsammans med 
någon ur 
arbetslaget över 
det som 
dokumenterats  

     

       

4.7 
 

Jag dokumenterar 
för att visa 
verksamheten för 
beslutsfattare 

     

 tex rektor, skolchef, politiker     
       
       
       
5. I vilket syfte dokumenterar jag?    
       

5.1 

I dokumentationen 
tydliggörs barns 
olika behov 

     

       

5.2 
 
 

Dokumentationen 
hjälper mig att se 
om barnen följer en 
normal 
utvecklingskurva 
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Instämmer 

helt 
Instämmer

delvis 
Vet ej/ 

obestämd 

Tar 
delvis 

avstånd 
Tar helt 
avstånd

       

5.3 
 
 

Jag använder 
dokumentationen 
som ett hjälpmedel 
i kontakten med 
föräldrar 

     

 tex vid utvecklingssamtal      
       

5.4 
 
 
 

Med dokumenta-
tionens hjälp ser 
jag hur jag kan 
utveckla och 
förändra 
verksamheten 

     

       

5.5 
 

Jag använder 
dokumentation när 
jag planerar 
verksamheten 

     

       

5.6 
 

Jag använder 
dokumentation när 
jag utvärderar 
verksamheten 

     

       
       
       
6. Hur ofta dokumenterar jag eller någon annan i arbetslaget? 
Kryssa det alternativ som stämmer bäst     

       
6.1 Dagligen      
       

6.2 
Tre till fyra gånger i 
veckan 
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6.3 
En till två gånger i 
veckan 

 
    

       

6.4 
En till två gånger 
per månad 

 
    

       

6.5 
Jag dokumenterar 
sällan eller aldrig 

 
    

       
7. Övriga synpunkter jag har:      

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       
Tack för att Du tagit Dig tid till att svara på vår enkät! 

Maria Sandin & Elin Viklund 
 


