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Abstract 
 

Many studies on children's participation in the documentation process are car-
ried out through observations. The purpose of this study has been, that by ask-
ing the preschool teachers, through a survey, to give their perspective on the 
question of whether children's participation can contribute with the develop-
ment activities. The answer to this question has been obtained by sending out 
a questionnaire to a number of preschools within a county in Sweden. By using 
questions that have been asked from a socio-cultural perspective and a child's 
perspective, the respondents have replied based on their situation. Another the-
oretical concept that has gained focus in this study is pedagogical documenta-
tion. By combining these two perspectives with pedagogical documentation, 
the answers have been interpreted in order to get a result of how the respond-
ents believe that the children's participation in the documentation process can 
contribute to development activities. The result of the studies have shown that 
the preschool teachers have a great interest in pedagogical documentation, 
however the resources and knowledge of the subject are not sufficient, further 
education of the subject is needed.  

KEY WORDS: Pedagogical documentation, survey, sociocultural perspective, 
preschool teachers, documentation,  
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Sammanfattning 
Många undersökningar om barns deltagande i dokumentationsprocessen utförs 
genom observationer. Syftet med denna undersökning har varit att, genom att 
fråga förskollärarna genom en enkät, få deras perspektiv i frågan om barns del-
tagande kan bidra med verksamhetsutveckling. Svaret på denna fråga har er-
hållets genom att skicka ut en enkät till ett visst antal förskolor inom en kom-
mun i Sverige. Genom att använda frågor som har ställts utifrån ett sociokul-
turellt perspektiv och ett barns perspektiv har respondenterna svarat utifrån de-
ras situation. Ett annat teoretiskt begrepp som fått fokus i denna undersökning 
är pedagogisk dokumentation. Genom att kombinera dessa två perspektiv med 
pedagogisk dokumentation har svaren tolkats för att få ett svar på hur respon-
denterna anser att barnens deltagande i dokumentationsprocessen kan bidra till 
verksamhetsutveckling. Resultatet av studien har visat att förskollärarna har ett 
stort intresse för pedagogisk dokumentation, men att resurserna och kunskapen 
i ämnet är inte tillräckliga och vidare utveckling i ämnet krävs. 

NYCKELORD: Verksamhetsutveckling, pedagogisk dokumentation, socio-
kulturellt perspektiv, förskollärare, dokumenteringsprocess 
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1 INLEDNING  

Svennings (2011) bok Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter 
till inflytande i förskolans dokumentation väckte mitt intresse för barnens rät-
tigheter i dokumentationsprocessen. Utifrån detta uppstod, för mig, några frå-
gor; vilka rättigheter har barnen att säga nej eller bestämma vad som ska do-
kumenteras om dem? Genom att till exempel inte godta ett barns nej vid doku-
menteringen så kränks barnet enligt skollagen. I skollagen (SFS 2010:800, kap 
6 §3), står det så här om kränkande behandling; ”kränkande behandling: ett 
uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet”. Blir ett barns nej taget 
på allvar i förskolan. Detta ledde till en annan fråga som fångade mitt intresse; 
Hur tar förskollärarna tillvara på barns nyfikenhet och kunskaper för att genom 
dokumentationsprocessen utveckla verksamheten?  

Att barnen har inflytande över de dagliga aktiviteterna som sker i förskolan är 
tydligt. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s 15) står det att arbetsla-
get ska: ”dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla – barns delaktighet 
och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möj-
lighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas 
till vara”. Tar förskollärarna tillvara på detta vid dokumentationsprocessen, ge-
nom gemensam reflektion och diskussion för att vidareutveckla verksamheten? 

Med denna undersökning har jag sökt kunskap som gör det tydligare hur det 
ser ut för förskollärarna just nu. Vilka förutsättningar krävs för att inkludera 
barnen i en pedagogisk dokumentationsprocess, så att de kan bidra med verk-
samhetens utveckling från ett barns perspektiv. Med undersökningen har jag 
tittat närmre på hur förskollärarna själva anser att de involverar barnen i doku-
mentationsprocessen, och hur de anser att detta kan bidra med en verksamhets-
utveckling. Förhoppningen är att skapa ny kunskap inom området och se om 
mina egna antaganden motsvarar verkligheten.  

1.1 Syfte 
Mitt syfte med studien är att, utifrån förskollärarnas perspektiv, undersöka 
dokumentationsprocessen med fokus på den verksamhetsutveckling som bar-
nens deltagande i processen kan bidra med.  

1.2 Frågeställning 
För att komma fram till ett svar på detta går jag tillbaka till min problemställ-
ning där jag valt vilka som ska undersökas, i mitt fall är det förskollärarna. För 
att få ett tydligare svar på mitt syfte, har jag valt de här frågorna; 
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• Hur tror förskollärarna att barnens deltagande i dokumenteringsproces-
sen kan bidra med verksamhetsutvecklingen?  

• Hur involverade anser förskollärarna att barnen är i dokumenterings-
processen? 

1.3 Bakgrund 
I kommunen jag har valt att utföra min undersökning i arbetar de med doku-
mentationspärmar. Dessa pärmar har förutbestämda flikar, ett urval av dessa 
är; utveckling och lärande, normer och värden och barns inflytande. De flesta 
flikarna är titlar tagna direkt ur läroplanen och är grunden för hur syftet och 
frågeställningen har växt fram. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s14) kan vi läsa att; ”Förskolans 
kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärde-
ras och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor 
för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 
analyseras”. Av detta kan vi se att det är tydligt att dokumentering och syste-
matisk kvalitetsutveckling ska utföras. Där står också att barnen ska vara del-
aktiga, men hur detta ska göras lämnas väldigt öppet för förskollärarnas tolk-
ning. 

I förskolan är det är inte det individuella barnet som ska utvärderas, utan verk-
samheten. Skulle förskolläraren upptäcka något specifikt hos ett barn som krä-
ver speciella åtgärder, utforskas det inte vidare med denna typen av pedagogisk 
dokumentation. Det är inte heller denna sorts observation eller dokumentation 
som diskuterats i denna undersökning. För att skydda barnet bör de inte ha en 
aktiv, delaktig roll i denna form av dokumentering. Det är viktigt att tänka på 
att det inte är barnet som har ett problem som måste lösas, utan det är verksam-
heten som måste förändras för barnet ska få de bästa förutsättningarna. 

Svenning (2009) skriver att observation länge har inkluderat hela processen 
från iakttagelsen till redovisning och analys/tolkningen. Det är då inte så lustigt 
att observation och dokumentation anses vara samma sak. För att skilja dem åt 
kan en säga att observation är iakttagelsen och dokumentation är det som syn-
liggörs från det som observerats. Området observation har traditionellt setts 
som en del där barnen haft marginellt inflytande. De vuxna har utfört obser-
vationer utifrån ett barnperspektiv, alltså barnens antagna bästa. Barnens del-
aktighet har knappt varit av betydelse då de vuxna vet vad och hur det bör 
utföras. 

Lenz Taguchi (2013) skriver att under 1990-talet introducerades arbetsverkty-
get pedagogisk dokumentation på en bredare front i den svenska förskolan. Det 
som lyftes fram var att använda denna dokumentationsprocess för att synlig-
göra, fördjupa och stimulera barnens utforskande lärande i både större och 
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mindre projektarbeten. Det handlade inte bara om att synliggöra barnens lä-
rande utan även om lärande i relation till de andra barnen, samt de vuxna som 
är delaktiga i lärandeprocessen, fokus var på att främja barns lärande. Där fanns 
en ambition att barnen skulle ses som medskapare av omvärlden och kunskap, 
samt att deras demokratiska status skulle höjas. Detta är något verksamheten 
präglas av, vare sig de arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation eller ej, 
barnens status som medskapande kunskapsskapare är tydlig.  

Säljö (2000, s125) skriver att ”i ett sociokulturellt perspektiv är kunskap inte 
något som individen har i form av färdigförpackade enheter som är lagrade i 
ett förråd”. Kunskap är alltså något som en person använder, inte något som 
personen har, en resurs för att hjälpa med problemlösning och hantera olika 
praktiska och kommunikativa situationer. Den centrala delen i ett sociokultu-
rellt perspektiv är språkanvändning och kommunikation, detta utgör länken 
mellan omgivningen och barnet. Det handlar om kunskapsförmedling, vilket 
betyder att vi för över färdigheter och information från den som har kunskapen 
till den som inte har den.  

Jag tolkar detta som att dokumentation kan användas på flera olika sätt, t.ex. 
att följa progressen under ett tematiskt arbete eller för att se framstegen under 
årens gång. Genom att dokumentera samma fenomen varje år kan förskollä-
rarna se om där skett en utveckling, eller inte, för barnet i fråga. Denna typ av 
dokumentering görs oftast utifrån en barnperspektiv, och barnet i sig har väl-
digt lite eller ingen delaktighet i vad som dokumenteras om dem. Detta kan i 
stora drag ses vid användandet av förbestämda dokumentationspärmar. Då för-
skollärarna i förväg redan vet vilka områden som måste dokumenteras, blir det 
oftast att barnen blir dokumenterade om inte med. Utförs istället dokumente-
ringen med ett barns perspektiv blir barnet delaktig i processen och får infly-
tande i sin egna utveckling. Genom att kombinera ett sociokulturellt perspektiv 
med barns perspektiv kommer barnens deltagande i dokumentationsprocessen 
kunna ge en tydlig verksamhetsutveckling. 

1.4 Barns rättigheter 
Det talas ofta om barns rättigheter, men vilka rättigheter har barnen egentligen 
specifikt vad gäller dokumentering. I Skollagen står det att ”Barn i förskolan, 
deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 
i arbetet” (SFS 2010:800, kap 4 §4).  

Lindgren och Sparrman (2003) skriver att i den dokumentation som sker i för-
skolan, där videoinspelning kan förekomma som kan visas upp för andra barn 
och vårdnadshavare, är barnen lätta att identifiera. De erbjuds inte någon ano-
nymitet och möjligheterna att säga nej till att delta är små. När en forskare 
kommer för att utföra en studie styrs de utav etiska regler där barnen måste ge 



Barnens bidrag till verksamhetsutvecklingen.  Linda Eklöf 

4 

 

samtycke för att observeras. Då förskollärarnas uppdrag är att ge omsorg och 
samtidigt utvärdera och analysera barnens utveckling blir situationen svårare. 

När vi talar om barns rättigheter blir det oftast i form av vad Skollagen 
(2010:800), FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) 
och Skolverkets (2010) läroplan för förskolan säger om bland annat hur vi ska 
utgå ifrån barnens perspektiv och ge dem ett reellt inflytande i sin vardag. Men 
det är viktigt att alltid ha rättigheterna i åtanke, speciellt med den, för 2018, 
nya GDPR lagen (2018:219) och när barnkonventionen (UNICEF Sverige, 
2009) blir lag år 2020.  

Sveriges kommuner och Landsting (SKL, 2018), skriver att då det finns krav 
på dokumentering i förskolan så finns det laglig grund att både fotografera och 
lagra bilderna som tagits på barnen för att dokumentera lärande. Vem som har 
tillgång till bilderna blir en sekretessfråga. Gällande förvaring av bilderna så 
handlar det om två olika delar, datasäkerhetsfrågor och dataskyddsförord-
ningen. Gällande behandling av personuppgifter i verksamheten, specifikt 
känsliga personuppgifter, säger skollagen att; ”om behandlingen är nödvändig 
i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades per-
sonliga integritet” (SFS 2010:800, kap 26 §4). I och med dessa lagar krävs det 
att informationen om exakt vad som är tillåtet och inte blir tilldelad alla i verk-
samheten från högre instanser. 

1.5 Barns inflytande 
Inflytande och delaktighet för barnen i förskolan är en demokratisk rättighet, 
att få delta i gemensamma processer på lika villkor. Barn har även rätt till att 
ha inflytande och vara delaktiga i sitt egna lärande, vilket betyder att förskol-
lärarna på allvar måste ha ett barns perspektiv som utgångspunkt i sitt pedago-
giska arbete (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s 12) kan vi läsa att ”förskolan 
ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla 
efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande”. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att för att bar-
nen ska kunna utöva deras rätt till inflytande och delaktighet, måste de få hjälp 
med att utveckla de kunskaper de behöver för de olika sociala situationer där 
olika demokratiska förlopp förekommer.  

Att ge barnen inflytande och delaktighet betyder inte att de får som de vill utan 
det handlar om att få vara med och påverka, ge uttryck för åsikter och tankar, 
att vara del av en gemenskap. Demokrati handlar om att visa respekt i mötet 
med andra och att lyssna och ta in allas åsikter. Förskollärarna kan organisera 
verksamheten på ett sådant sätt att barnen får tillfälle att göra betydelsefulla 
val (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Jag har valt tre artiklar som handlar om dokumentationsprocessen i förskolan, 
de handlar om kommunikation, deltagande och systematisk pedagogisk doku-
mentation, vilket jag anser ytterst relevant till min undersökning. 

2.1 Artikel av Elfström Pettersson  
Den första artikeln jag har valt är skriven av Katarina Elfström Pettersson 
(2013) och handlar om Barns deltagande i förskolans dokumentationsproces-
ser. Elfström Pettersson (2013) skriver att den svenska förskolans styrdoku-
ment föreskriver dokumentation i förskolan utan att ge några guidelinjer på hur 
detta ska utföras. Vilket leder till att förskollärare ibland känner sig osäkra på 
hur de ska dokumentera vad som händer i förskolan. Denna artikel diskuterar 
på vilka sätt barn kan delta i dokumentationsprocesserna och vad som kan 
hända när de gör det. Trots att barn är sedda idag som det kompetenta barnet 
med rättigheter så visar studier att förskolebarnens deltagande är relativt 
knapp. 

Elfström Pettersson (2013) skriver att dokumentation i förskolan är oftast 
framlagd som ett verktyg för diskussion, dialog och deltagande för utveckling, 
ofta hävdas det att dokumentation producerar synlighet, att det bidragit till att 
barnen blir sedda och hörda. Det står i förskolans styrdokument att förskolan 
ska arbeta med dokumentation och att barnen ska vara delaktiga. Dessvärre 
står det inget om hur förskollärarna kan arbeta med detta utan förskollärarna är 
fria att göra egna tolkningar, styrdokumentet rekommenderar pedagogisk 
dokumentation. Med pedagogisk dokumentation är barnens deltagande viktigt, 
barnen och förskollärarna använder olika verktyg som t.ex. digitalkameran för 
att utföra dokumentationen tillsammans.  

Elfström Pettersson (2013) skriver att alla typer av dokumentering kan använ-
das som ett pedagogiskt verktyg beroende på hur det används, ett sätt som är 
väldigt vanligt i förskolan är att använda sig utav portfolier, antingen en digital 
eller en fysisk pärm. Ett annat sätt är att använda sig utav Reggio Emilia inspi-
rerad dokumentation på väggen, genom att använda sig av barnens teckningar 
och fotografier och att gemensamt skapa dokumentationen.  

Undersökningen bestod av två grupper som respektive utförde de olika typerna 
av dokumentation, portfolier och väggdokumentation. Elfström Pettersson 
(2013)  kallade den metoden som gruppen som använde sig utav portfolion, 
för retrospektiv dokumentation på grund av att de tittar tillbaka på de senaste 
aktiviteterna. Metoden för gruppen som använder sig av den Reggio Emilia 
inspirerade väggdokumentationen kallas aktivitets-integrerad dokumentation 
då den är integrerad eller utförs direkt efter aktiviteten.  
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Elfström Pettersson (2013) beskriver att i den retrospektiva dokumentationen 
tog förskollärarna bilder och barnen blev ombedda att delta genom att kom-
mentera på fotografierna medan förskollärarna skrev ned vad de sa. Medan i 
den aktivitets-integrerade dokumentationen låg fokus mer på barnens syn-
punkter om olika teman. Barnen blev tillfrågade om hur de har förstått något 
och förskollärarna skrev ner svaren, ibland fotograferades aktiviteter och bar-
nen målade bilder för att visa sin förståelse. Diskussioner gällande aktiviteterna 
blev också en del av dokumentationen, allt detta samlades på en vägg. 

Båda grupperna, skriver Elfström Pettersson (2013), använde sig av fotogra-
fier, text och teckningar av aktiviteter, dokumentationen var placerad på ett sätt 
så att barnen kunde ta del av den, både gällande portfolion och väggdoku-
mentationen. Båda grupperna använde dokumentationen för reflektioner för 
förskollärarna, utvärdering och för planering inför vårdnadshavarsamtal.  

Elfström Pettersson (2013) skriver att denna studie fann att barnens deltagande 
blev begränsat till vissa områden, t.ex. barnen fick inte vara med och välja 
teman eller vilken metod som skulle användas vid dokumenteringen. De fick 
inte heller vara delaktiga i att fotografera det som skulle dokumenteras. Bar-
nens inflytande i dokumenteringsprocessen blev påverkad av förskollärarnas 
tankar om vad som skulle dokumenteras och hur detta skulle ske. Dokumentat-
ionsprocessen är komplex, och är förskollärarnas syfte med dokumentationen 
att ha något att sätta i pärmen då behöver barnen styras. Om det inte är syftet, 
då kan dokumenteringen bli något helt annat än vad som först tänkt. Det kan 
lätt bli att barnen bara är del i processen istället för att ha inflytande och verk-
ligen delta i dokumenterandet. Elfström Petterssons (2013) studie visar att möj-
liggörandet av barnens deltagande och hur förskollärare tar emot barnens ini-
tiativ är viktigare än vilken form av dokumentation som används. 

2.2 Artikel av Emillson och Pramling Samulesson  
Den andra artikeln är skriven av Anette Emilsson och Ingrid Pramling Samu-
elsson (2014) som handlar om Dokumentation och kommunikation i svenska 
förskolor. Studiens mål är att undersöka kommunikationen mellan barnen och 
förskollärarna i dokumentationssituationer, vad karakteriserar kommunikat-
ionen dem emellan och vad är i fokus med dokumentationen. För att få en bild 
av varje barns unika kunskaper måste förskollärarna utveckla verktyg för att 
upptäcka barnens förmågor. Det är på grund av detta som dokumentering har 
fått en central roll i den svenska förskolan och mycket resurser har lagt på att 
införskaffa olika färdigheter, teknik som digitalkameror, datorer och skrivare 
mm, men vad betyder egentligen dokumentation i relation till förskolans akti-
viteter. Emilson och Pramling Samuelsson (2014) skriver att dokumentation 
betyder att samla in, analysera och kategorisera för att göra något synligt för 
någon annan.  
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Emilson och Pramling Samuelsson (2014) beskriver vidare att det står tydligt 
i ett av förskolans styrdokument att förskolan ska dokumentera barnens lä-
rande. Den ger däremot inte några specifika metoder, men betonar att pedago-
gisk dokumentation kan vara ett grundläggande verktyg för att synliggöra pro-
cesserna i förskolan.  

För att försöka förstå kommunikationen mellan förskollärare och barnen under 
dokumenteringsprocessen använde sig Emilson och Pramling Samuelsson 
(2014) utav Habermas koncept av strategisk och kommunikativ handling. Den 
strategiska handlingen som är mål-orienterad och den kommunikativa hand-
lingen som är riktad emot gemensam förståelse, som gör dialogen möjlig på en 
subjekt till subjekt nivå. De olika sätten Emilson och Pramling Samuelsson 
(2014) tittade på detta var hur nära förskolläraren var till barnets perspektiv, 
lekfullhet och känslomässig närvaro. När kommunikation genomsyrade dessa 
kvaliteter kunde maktstrukturen mellan barn och förskollärare förändras och 
det blev möjligt för båda parter att mötas i en gemensam förståelse.  

För att undersöka kommunikationen vid dokumentationssituationer filmade 
Emilson och Pramling Samuelsson (2014) ett flertal dokumentationssituat-
ioner. Två huvudkategorier kom fram från detta; Dokumentation – förskollä-
rarstyrd kommunikation, Dokumentation – ingen kommunikation. Kategorin 
dokumentation – förskollärarstyrd kommunikation, betyder att förskolläraren 
tar en mer aktiv roll och enträget riktar barnens uppmärksamhet emot ett visst 
fenomen. Kategorin dokumentation – ingen kommunikation, betyder att förs-
kollärarens kommunikation var nästintill obefintlig, de blev tysta och fokuse-
rade på vad barnen gjorde, deras problemlösningar på egenhand och att fånga 
den perfekta bilden.  

Emilson och Pramling Samuelssons (2014) analys av undersökningen visar att 
förskolläraren antingen blev tysta åskådare eller engagerade förespråkare av 
en viss upptäckt, vilket betyder att situationerna varierade mellan livlig förs-
kollärarstyrd kommunikation till nästan ingen kommunikation alls. Det som 
blev fokus i dokumentationerna var till största delen barnens bedrifter. Det vi-
sar sig dock att i båda de olika kategorierna blir dokumentationssituationerna 
väldigt strategiska och målstyrda, syftet med kommunikationen verkar vara att 
styra barnet i en specifik riktning. Detta sker genom att ställa stängda och le-
dande frågor till barnen. Även om förskollärarens mening är att komma närmre 
barnens perspektiv så visar undersökningen att det blir ett förskollärarperspek-
tiv som genomsyrar kommunikationen i dokumentationsprocessen.  

2.3 Artikel av Alnervik 
Den tredje artikeln är skriven utav Karin Alnervik (2018) och handlar om Sys-
tematisk dokumentation: Strukturer och verktyg i en praktik av kommunikativ 
dokumentation. Syftet med undersökningen är att diskutera och skapa kunskap 
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av strukturer och verktyg baserat på olika kommunikativa aspekter av pedago-
gisk dokumentation. 

Användandet utav systematisk pedagogisk dokumentation, skriver Alnervik 
(2018),  har skapat en organisation som möjliggör uppföljning av arbetet. Med 
hjälp av Wartofsky’s (refererat till i Alnervik 2018) koncept av artefakter som 
primär, sekundär och tertiär kommer visa att systematisk dokumentation är dy-
namisk och komplex. Alnervik (2018) förklarar vidare att primär, sekundär och 
tertiär lägger fokus på vilken ordning de medierade artefakterna används, samt 
att samma sak kan användas som både primär, sekundär och tertiär artefakt. 
Den primära artefakten är de verktyg som främjar arbetet som en dator eller 
penna. Sekundära artefakter är representanter av människans kunskap och 
idéer av hur de primära artefakter kan förstås och användas. Tertiära artefakter 
kan härleda från de primära eller sekundära artefakterna men är istället ab-
straktioner. Verktygen blir väsentliga i förskollärarens arbete med systematisk 
pedagogisk dokumentation. Men det är viktigt hur de används, för ett verktyg 
kan bli ett hinder istället för att möjliggöra arbetet med sökandet efter menings-
skapande processer i ett projekt. 

Alnerviks (2018) tolkning av vad förskolläraren hoppas, är att diskussionen 
om den pedagogiska dokumentationen kommer att inspirera nyfikenheten och 
intresset i barnens likväl kollegornas idéer och tankar. Med andra ord kan pe-
dagogisk dokumentation hjälpa förskollärarna att bli mer intresserade i barnen 
och lära från dem. Alnervik (2018) diskuterar att praktiken av pedagogisk 
dokumentation, både den dagliga produceringen av dokumentation och de re-
flekterande diskussionerna som förskollärarna baserar på dokumentationen, in-
volverar strukturer och rutiner som tillåter systematisk övervägning av förskole 
aktiviteterna. Alnervik (2018) menar att genom att använda Wartofsky’s (refe-
rerat till i Alnervik 2018)  teorier om primära, sekundära och tertiära artefakter, 
kan vi se sätten förskollärarna själva skapar nya praxis och verktyg för att 
hjälpa dem i arbetet med pedagogisk dokumentation på ett dynamiskt och sys-
tematiskt sätt. Det finns en risk att när strukturer skapas kan pedagogisk doku-
mentation bli instrumental istället för en levande praxis. Meningsskapande ge-
nom konversationer med andra kollegor om de olika verktygen som används 
tillåter dessa konversationer om materialet att förändras. Det är genom den 
kollektiva processen av skapande och delad kultur där den pedagogiska doku-
mentationen fungerar som en tertiärartefakt. 

I sin artikel diskuterar Alnervik (2018) om faktumet att förskollärare idag är 
fast emellan två diskurser, den ena att behöva göra/utföra en dokumentation 
baserat på vardagen för att möta målen med det systematiska kvalitetsarbetet. 
Medan att de samtidigt ska erfara pedagogisk dokumentation kvalitativt som 
en representation av meningsskapande processer som barnen och förskollä-
rarna engagerar sig i. 



Barnens bidrag till verksamhetsutvecklingen.  Linda Eklöf 

9 

 

2.4 Sammanfattning forskningsöversikt 
Det gemensamma med artiklarna är att de handlar om dokumenteringsproces-
sen och barns deltagande, de har alla observerat hur förskollärarna arbetar med 
detta. Vilket stämmer överens med min undersökning, dock skiljer sig min 
undersökning sig lite från dessa artiklar, då jag har undersökt dokumentations-
processen utifrån förskollärarnas perspektiv genom enkäter. 

Emilsson och Pramling Samuelssons (2014) undersökning av kommunikation 
vid dokumentering, visar att trots förskollärarnas goda intentioner av att närma 
sig barnens perspektiv så blir det ett förskollärarperspektiv som tar över kom-
munikationen vid dokumentationsprocessen. Jag har ställt vissa frågor i min 
enkät som kommer att belysa vilket perspektiv förskollärarna har i doku-
mentationsprocessen, här kommer den tidigare forskningen ge stöd till min 
tolkning av dessa frågor. 

I sin undersökning skriver Elfström Pettersson (2013) om två olika metoder av 
dokumentation och barnens delaktighet i de processerna. Det visar sig i denna 
undersökning att graden av barnens inflytande beror på förskollärarens tankar 
om vad som skulle dokumenteras. Resultatet från mina frågor om hur förskol-
lärarna idag arbetar med att inkludera barnen i dokumenteringsarbetet, anser 
jag därför är högst relevant att ställa gentemot Elfström Pettersson (2013) 
undersökning. 

Alnerviks (2018) studie om systematisk pedagogisk dokumentation har hjälpt 
mig med delen av undersökningen som handlar om att ta reda på om förskol-
lärarna anser att barnens deltagande kan bidra till verksamhetens utveckling. 
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3 TEORI 

I denna del har jag redovisat för de teoretiska begrepp jag har använt mig av i 
undersökningen och vilket värde de har för resultatet. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Undersökningen utgår utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då jag anser att so-
cialinteraktion och kommunikation är centrala i dokumentationsprocessen. 
Säljö (2000) skriver att en utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv är att 
en intresserar sig för hur enskilda grupper och personer skaffar sig och utnyttjar 
kognitiva och fysiska möjligheter. I ett sociokulturellt perspektiv är interaktion 
och kommunikation mellan människor centralt, de sociokulturella resurserna 
skapas och förs vidare genom kommunikation.  

Säljö (2000) skriver att språkanvändning och kommunikation är avgörande, 
och fungerar som länken mellan omgivningen och barnet i ett sociokulturellt 
perspektiv. Detta anser jag blir tydligt i dokumentationsprocessen med barnens 
deltagande, det är genom kommunikation som utvecklingen kan ske. Säljö 
(2000) skriver även att det är samspelet mellan människans lärande och ge-
mensamma möjligheter för handling och tänkande som gör att bilden av män-
niskans utveckling är särpräglad. I det sociokulturella perspektivet är det omöj-
ligt att undgå att lära, frågan blir istället vad vi lär oss i olika förhållanden. I 
samspelet mellan förskollärare och barn finns lärandet, frågan är bara hur 
denna kunskapsbildning utnyttjas ur ett sociokulturellt perspektiv.  

3.2 Barns perspektiv 
Vad är då skillnaden på barns perspektiv eller barnperspektiv i dokumentat-
ionsprocessen? Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver skillnaden 
mellan barns perspektiv och barnperspektiv, och jag har tolkat beskrivningen 
som att barns perspektiv får vi genom att fråga barnet, och ett barnperspektiv 
kommer ur hur de vuxna försöker tolka och sätta sig in i barnens livsvärldar.  

Att förskollärarna ska använda sig utav barns perspektiv kan vi tydligt läsa om 
i förskolans styrdokument. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s15) 
står det att; ”barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärde-
ringar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, 
utforskande, frågor och idéer tas till vara”.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att förskolans uppdrag är skrivet 
ur ett barnperspektiv, för att ta reda på om vi lyckas med uppdraget så frågar 
vi barnen. Detta genom att kommunicera, uppmärksamma och läsa av barnens 



Barnens bidrag till verksamhetsutvecklingen.  Linda Eklöf 

11 

 

olika reaktioner och uttryck i vardagen. En tradition i förskolan är att de vuxna 
planerar, utvecklar och utvärderar deras beslut tillsammans utan att barnen har 
någon möjlighet att påverka och få sin röst hörd. Förskollärare har valt ett yrke 
där deras ansvar är att förverkliga barnens rättigheter enligt förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) och FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009).  

Detta blir tydligt, menar Lenz Taguchi (2013), när pedagogen t.ex. väljer att 
ställa allt målarmaterial på hyllan höst upp så att barnen inte når dem. Då blir 
hen delaktig i en maktproduktion som härstammar från en diskurs, som i själva 
verket ger uttryck åt att mindre barn inte kan hantera målarmaterialet utan 
vuxen översyn. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att det är ett 
barnperspektiv som förskollärare strävar efter att inta genom att försöka 
komma närmre barnens perspektiv. Det som avses med barnens perspektiv är 
det som upplevs och visar sig för barnen, att de informerar och lämnar aktiva 
bidrag samt att barnen ges möjligheten att påverka sitt liv och sin vardag. 

3.3 Pedagogisk dokumentation 
Termen pedagogisk dokumentation har jag från samtal med olika förskollärare 
fått uppfattningen av att det skrämmer bort många. De verkar tolka det som att 
de måste arbeta som i Reggio Emilia förskolorna för att klara av pedagogisk 
dokumentation. Lenz Taguchi (2013, s 14) skriver ”Pedagogisk dokumentation 
är inget i sig utan blir det man gör den till”. Den pedagogiska dokumentationen 
skapas i mötet med de teorier, praktiker och föreställningar som dokumentat-
ion används ihop med. Detta dokumentations-verktyg kan användas tillsam-
mans med vilken lärande- och kunskapsteori som helst. Vilket betyder att när 
vi reflekterar över det dokumenterade så kommer vi att använda oss utav de 
kunskapsteorier, utvecklingsteorier och lärandeteorier som vi vid tillfället har 
tillgång till och kunskap om.  

Lenz Taguchi (2013) går vidare med att den pedagogiska dokumentationen 
behöver inte ha något att göra med de kunskapsteoretiska eller demokratiska- 
eller etiska målsättningar som kan läsas i litteraturen om Reggio Emilia, där 
verktyget utvecklades. Det är alltså de teorier, kunskap, utveckling och lä-
rande, som vi redan besitter och som dominerar hur vi handlar och tänker i 
olika situationer som blir styrkan med den pedagogiska dokumentationen. 
Lenz Taguchi (2013, s 15) skriver ”dokumentera den praktik som vi redan gör 
och sedan reflektera över den så att vi kan fundera över hur vi vill göra i mor-
gon”, istället för att försöka föra in någon ny teori i verksamheten. Det origi-
nella Reggio Emilia-inspirerade arbetet står ju ändå kvar, det avser ju att för-
djupa barnens experimenterande, lärande och utforskande och att hjälpa förs-
kollärarna att utvärdera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten. 
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3.4 Kunskapsteoretisk grundsyn 
Det sociokulturella perspektivet handlar om kommunikation och interaktion 
mellan människor, och barns perspektiv handlar om att ta tillvara på barnens 
initiativ och ge dem möjlighet att påverka sin vardag (Säljö, 2000). Då under-
sökningen handlar om dokumentationsprocessen i samspel med barnen, har 
dessa perspektiv tydlig relevans i min undersökning. Båda perspektiven hand-
lar om interaktion människor emellan. Men det betyder inte att det sociokultu-
rella perspektivet per automatik används ur ett barns perspektiv. Som tidigare 
tagits upp skriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att när det gäller barns 
perspektiv får vi det genom att fråga barnet, inte genom att vi tolkar vad vi tror 
barnet behöver eller vill.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) kan vi läsa att det är förskollära-
rens ansvar att varje barns utveckling och lärande ska systematiskt dokument-
eras, följas upp och analyseras. Detta för att möjliggöra utvärderingen utav hur 
förskolan tillgodoser alla barns möjligheter för utveckling.  

Dessa två perspektiv har hjälpt mig att tolka svaren från respondenterna. Kun-
skapen som skapas är, utifrån förskollärarnas perspektiv. Hur de uppfattar att 
dokumentationsprocessen fungerar för dem och vilken verksamhetsutveckling 
barnens deltagande kan bidra med. Att gemensamt, med barnen, utföra denna 
form av dokumentation och för att få en realistisk verksamhetsutveckling så 
krävs det att förskollärarna har ett barns perspektiv. Det sociokulturella per-
spektivet är redan ett perspektiv som ska genomsyra verksamheten idag, vilket 
gör det relevant att ställa svaren gentemot denna teori för att se om verkligheten 
ser ut som det står skrivet i styrdokumenten. Teorierna har bidragit med att 
tydligt tolka resultaten för att få svar på syftet som i sin helhet har ställts ur ett 
barns perspektiv utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Undersökningen ger även svar på vad respondenterna anser att de behöver för 
att vidareutveckla dokumenteringen gemensamt med barnen och vad de behö-
ver från sin arbetsgivare för att lyckas.   
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4 METOD 

I denna delen har jag presenterat vilken metod jag valt och hur jag valt de re-
spondenter som har deltagit i undersökningen. Jag har också förklarat om de 
variabler jag valt och varför. I detta kapitel har jag även gått igenom undersök-
ningens planering, genomförande och bearbetning samt vilka etiska ställnings-
taganden och hur validitet och reliabilitet hanterats.  

4.1 Planering 
Syftet med denna undersökning är att utifrån förskollärarnas perspektiv, un-
dersöka dokumentationsprocessen med fokus på den verksamhetsutveckling 
som barnens deltagande i processen kan bidra med. För att få svar på detta är 
det fördelaktigt att få in så många svar från olika förskollärare som möjligt, 
den metod bäst anpassad för detta är enkäter. Arnqvist (2014) beskriver enkäter 
som en datainsamlingsmetod vilket ger möjligheter till insamling av uppfatt-
ningar, förekomster, synpunkter runt en avgränsad frågeställning. Då syftet är 
att undersöka hur förskollärarnas uppfattning är, används en enkät. 

Genom tjänsten Google forms har ett digitalt frågeformulär skapats. Enkäten 
har först skickats till verksamhetschefen för Barn- och ungdomsenheten (Bi-
laga 1) för godkännande. Därefter har enkäten skickats till förskollärarna (Bi-
laga 2) i den utvalda kommunen genom en administrativ källa, allt enligt god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

Enkäten (Bilaga 3) har 5 avsnitt, vilka består av; förskollärarens antal års erfa-
renhet, dokumentering, barns delaktighet, reflektion och verksamhetsutveckl-
ing. Respondenterna har besvarat 18 stycken frågor inom dessa olika avsnitt, 
både med flervals- och fritextsvar. Enkäten tog ca 10 minuter att besvara och 
efter en vecka sammanställdes respondenternas svar för analys. Det har varit 
viktigt för undersökningen att respondenternas svar tolkats utifrån de förvalda 
perspektiven. Frågorna har därför sammanställts utifrån ett sociokulturellt per-
spektiv och barns perspektiv.  

4.2 Datainsamling 
Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att vid insamling utav data eller 
dokumentation krävs data som reflekterar den verklighet som ska undersökas. 
Den data som ska samlas in måste vara relevant till undersökningen och därav 
är också vilka respondenter som ska delta relevanta. Trost (2007) beskriver att 
nästa steg är att välja variabler för undersökningen, t.ex.; års erfarenhet, timmar 
spenderade på dokumentering per vecka eller grad av barns deltagande.  
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4.3 Urval och variabler 
Då studien handlar om förskollärarnas perspektiv blir urvalet av responden-
terna legitimerade förskollärare. Min anledning till detta val är att i läroplanen 
för förskolan står det att förskolläraren har det yttersta ansvaret för dokumen-
teringen (Skolverket, 2010). Studien har skickats ut till 18 förskolor i närkom-
munen och 25 stycken respondenter har svarat på enkäten. Den variabel som 
har valts är respondenternas antal års erfarenhet, då denna gruppindelning 
känns mest relevant i undersökningen.  

4.4 Generalisering 
Bryman (2011) skriver ”att alla resultat […] endast kan generaliseras till den 
population utifrån vilken man hämtat sitt samspel” (s.199). Från detta tolkar 
jag att det är viktigt att ha i åtanke att resultatet från undersökningen inte kan 
appliceras på alla förskolor i Sverige. Undersökningen har utförts i en kommun 
i Sverige och kan tolkas därefter, det kan trots detta finnas paralleller i övriga 
delar av landet, men detta kan inte tas för givet. Bryman (2011) menar att för 
att en undersökning ska kunna tillämpas på ett vidare plan behöver många fler 
kommuner undersökas. 

4.5 Reliabilitet och Validitet 
Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att med reliabilitet  menas hur 
tillförlitliga data är. Detta har att göra med hur exakta och noggranna under-
sökningens data är, sättet som data har samlats in och hur den bearbetas samt 
vilken data som används. Reliabiliteten av en undersökning kan testas på olika 
sätt, t.ex. att upprepa samma undersökning vid två olika tillfällen med samma 
grupp. Blir resultaten samma är det ett tydligt tecken på hög reliabilitet. Alter-
nativt kan flera forskare undersöka samma fenomen, kommer flera av fors-
karna fram till samma resultat är detta också ett tecken på hög reliabilitet. 

Christoffersen och Johannesen (2015) skriver att begreppet validitet används 
inom forskningslitteraturen och betyder giltighet, från engelska ordet validity. 
Relationen mellan den konkreta data och det generella fenomenet handlar om 
begreppsvaliditet, alltså om denna data är en bra representation av det övergri-
pande fenomenet.  

För undersökningens reliabilitet har alla som svarar på frågorna samma kom-
munala riktlinjer gällande dokumenteringen. Detta har gett en högre validitet 
för analysen. Trost (2016) skriver att gällande reliabiliteten av undersökningen 
så är det viktigt hur frågorna formuleras, missuppfattas frågorna utav många 
av respondenterna blir reliabiliteten låg och därmed även validiteten. På grund 
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av detta har jag lagt till en kort förklaring av varje del i enkäten, för att minska 
risken för missförstånd.  

Trost (2016) förklarar att öppna frågor samt följdfrågor ska undvikas i enkäter, 
men rekommenderar starkt att en öppen fråga finns med i varje enkätformulär. 
Det är ofta svaren som erhålls i dessa öppna frågor som kan bidra med bra idéer 
vilka kan bli hjälpsamma vid tolkning och analys utav den insamlade data. I 
min undersökning har jag till stor del använt slutna frågor, men för att ge förs-
kolläraren en möjlighet att ge sitt egna perspektiv har det inkluderats ett par 
frågor med fritext. 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2017) skriver att en väldigt viktig del av forskningsetiken 
handlar om hur deltagarna behandlas genom undersökningen. Deltagarna ska 
i största möjliga omfattning skyddas från kränkningar eller skador, individ-
skyddskravet, i koppling till deras deltagande i undersökningen.  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att informationskravet betyder att forskaren 
måste informera sina respondenter om syftet med undersökningen och hur den 
kommer att gå till. Vidare måste forskaren inhämta respondentens samtycke 
till att medverka i studien (bilaga 2), vilket kallas för samtyckeskravet. Veten-
skapsrådet (2017) förklarar vidare om konfidentialitetskravet, vilket innebär 
att respondenterna måste informeras om att allt material som samlas in under 
studien kommer att förvaras på ett säkert sätt och kommer att förstöras så snart 
arbetet är godkänt. Respondenterna kommer att förbli konfidentiella samt att 
forskaren har tystnadsplikt. Ett annat krav är nyttjandekravet, vilket betyder att 
materialet varken får eller kommer att användas för kommersiellt bruk, eller 
andra syften än till att ge svar på syftet i min studie. 

Enligt de olika kraven från Vetenskapsrådet (2017) har respondenterna i denna 
undersökning hållits helt konfidentiella, ingen information som t.ex. ålder, 
namn eller e-postadress har efterfrågats. All data har förstörts efter att exa-
mensarbetet har godkänts. I riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2017) står det 
att forskaren måste informerat samtycke vara tillhanda innan undersökningen 
kan börja. Detta innebär att syftet med undersökningen, att deltagandet är fri-
villigt, samt den övergripande planen för undersökningen och vilka metoder 
som har använts har skickats till respondenterna.  
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5 RESULTAT 

I denna delen ställs resultatet från enkäten emot teorierna sociokulturellt per-
spektiv och barns perspektiv, samt den relevanta forskningslitteraturen och 
mina tolkningar. Respondenternas svar har besvarat min frågeställning, samt 
bidragit till att några nya frågor uppstått. Frågorna är ställda på ett sätt som 
har möjliggjort tolkningen av svaren från ett sociokulturellt perspektiv eller 
ett barns perspektiv. Vilket har hjälpt mig i tolkningen utav svaren. 

5.1 Analys 
25 stycken förskollärare från de 18 förskolorna i den utvalda när-kommunen 
har deltagit i enkäten. Respondenterna har deltats in i 5 olika grupper, beroende 
på antal års erfarenhet som legitimerad förskollärare. Detta urval blev den hu-
vudsakliga variabeln enkäten utgått ifrån, då det tydligt har setts skillnader i 
svaren beroende på hur länge förskollärarna som deltagit har arbetat.  

Framöver i denna undersökning hänvisas respondenterna till som grupp 1-5 
istället för antal års erfarenhet. 
Indelning: 
Grupp 1: 0-2 år (5 respondenter) 
Grupp 2: 3-5 år (4 respondenter) 
Grupp 3: 6-10 år (5 respondenter) 
Grupp 4: 11-15 år (2 respondenter) 
Grupp 5: 16-25 år (9 respondenter) 
 

 

5.1.1 Dokumentering resultat 

För att få en inblick i hur förskollärarna tänker gällande dokumenteringen i 
dagsläget har frågan ställts om vad de anser är svårast att dokumentera. Grupp 
1 ansåg att det var komplicerat att precisera vad som var svårt att dokumentera. 
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Medan grupperna 2-5 ansåg, övervägande, att de svåraste sakerna att doku-
mentera var normer och värden, lärande och utveckling samt inflytande.  

Nästa del handlar om förskolläraren bestämmer i förväg vad som ska doku-
menteras, alltså vilka fenomen som de väljer ut att dokumentera och inkluderar 
i dokumentationspärmarna eller att visa upp på väggarna. Tar de tillvara på och 
utnyttjar de spontana dokumentationstillfällena som skapas i verksamheten. En 
respondent svarade att de alltid bestämmer i förväg vad som ska dokumenteras. 
I grupperna 1,2 & 4 svarade majoriteten ”ja, när dokumenteringen ska in i pär-
men” samt ”nej, jag dokumenterar när tillfälle ges” (pärmarna). I grupp 3 sva-
rade fyra av fem ”ibland-när det är en styrd aktivitet”, en svarade ”nej, jag 
dokumenterar när tillfälle ges” (pärmarna). Medan grupp 5 svarade tre stycken 
”ibland- när det är en styrd aktivitet” och fyra stycken ”nej, jag dokumenterar 
när tillfället ges” (pärmarna). Det var två från grupp 5 och en från grupp1 som 
svarade övrigt och det var en från grupp 2 som svarade ja alltid. Nedan diagram 
visar alla respondenters sammanställda svar. 

 

På frågan om respondenterna utnyttjar de spontana dokumentationstillfällena 
som kan skapas i den dagliga verksamheten svarade, gruppöverskridande 
oavsett antal års erfarenhet; 60% av respondenterna, Oftast, 28% av respon-
denterna svarade; Ja, och 12% av respondenterna svarade; Sällan. Det var 
endast grupp 1-3 som hade respondenter som svarade att de; Sällan, utnyttjar 
de spontana tillfällena. 
 
Elfström Pettersson (2013) skriver i sin studie att det är vanligt att barnens 
deltagande ofta begränsas till vissa områden när det gäller dokumenteringen. 
När förskollärarnas syfte är att ha något att sätta i pärmen så blir det en styrd 
dokumentering. Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) skriver att det som 
ofta blir fokus i dokumenteringen är barnens bedrifter och trots att förskollä-
rarna försöker komma närmre barnens perspektiv så blir den styrda dokumen-
teringen genomsyrad av ett förskollärarperspektiv. Utifrån tidigare forskning 
så är det tydligt att dokumenteringen sker utifrån ett förskollärarperspektiv re-
spektive barnperspektiv. De har i kommunen jag valt att undersöka förbe-
stämda dokumentationspärmar, svaren tolkar jag som att det är svårt att vara 
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spontan i processen samt att släppa in barnen helt. Det var 12% av responden-
terna svarade att de sällan tar vara på de spontana dokumentationstillfällena. 
Genom att titta på svaret utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där kommuni-
kation är en central del, kan resultatet tolkas som att det finns förändringsmöj-
ligheter här, i form av att öka kommunikation och att använda ett barns per-
spektiv. Emilsson och Pramling Samulesson (2014) skriver att det blir barnens 
bedrifter som hamnar i fokus och som blir dokumenterade. Från respondenter-
nas svar tolkar jag att detta nog stämmer relativt bra, trots att dokumenterings-
processen sker med goda intentioner, blir många gånger dokumenteringen av 
barnens bedrifter säkert helt omedvetet. 

5.1.2 Pedagogisk dokumentation 

Denna fråga har jag tittat på gruppöverskridande oavsett av antal års erfaren-
het. Frågan om arbetslaget arbetar med någon form av pedagogisk dokumentat-
ion svarade 15 stycken utav 25 respondenter ”ja”, 7 stycken utav 25 svarade 
”nej” och de andra tre svarade ”vet ej” eller ”övrigt”. Däremot var det endast 
6 stycken utav 25 som ansåg sig ha hög grad av erfarenhet, 13 stycken utav de 
25 respondenterna ansåg att de hade viss grad av erfarenhet när det gällde pe-
dagogisk dokumentation, medan de resterande 6 stycken av 26 ansåg sig ha låg 
grad av erfarenhet.  

 

Respondenterna har även frågats om de önskade fortbildning av pedagogisk 
dokumentation och majoriteten utav de 25 respondenterna svarade att de öns-
kade detta i olika former. Här syntes det en viss skillnad mellan grupperna, i 
grupp 1 och 4 fanns det ingen som svarade att de inte ville ha fortbildning. I 
grupperna 2, 3 & 5 fanns det några respondenter som inte ansåg att de hade 
behov av, eller att det inte var prioriterat med fortbildning. Bilden nedan visar 
uppdelningen mellan alla 25 respondenterna. 
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Alnervik (2018) skriver att pedagogisk dokumentation kan bidra till att förs-
kollärarna lär från barnen och blir mer intresserade av dem. Vilket bidrar till 
mer samspel mellan människor, vilket är en av grundpelarna inom det socio-
kulturella perspektivet (Säljö, 2000). Förhoppningen om den pedagogiska 
dokumentationen är att den ska inspirera nyfikenhet av tankar och idéer från 
barnen och förskollärarna. Min tolkning av respondenternas svar, oavsett vil-
ken grupp de tillhör, är att trots att de anser att de arbetar med pedagogisk 
dokumentation så känner de flesta att de endast har viss eller låg erfarenhet i 
ämnet och behöver vidare fortbildning. Detta visar tydligt att intresset och be-
hovet av utveckling finns. Elfström Pettersson (2013) skriver att barnens del-
tagande är viktiga i pedagogisk dokumentation, och alla typer av dokumentat-
ion kan användas som ett pedagogiskt verktyg.  

5.1.3 Barns delaktighet i dokumentationsprocessen 

För att få reda på hur involverade barnen är i dokumenteringen, har responden-
terna frågats om de brukar fråga barnet om de får lov att observera eller doku-
menterar om dem. Detta även om barnen i dag är delaktiga i dokumentations-
processerna med de pärmarna de använder i verksamheten.  
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Svaren varierade i de enskilda grupperna men överlag hade alla grupper, oav-
sett antal års erfarenhet, flest respondenter som ibland frågade barnet. Vad 
gällde frågan om barnen fick delta i dokumentationsprocessen, blev resultatet 
det samma, gruppöverskridande var flest svar att barnen ”ibland” vad delakt-
iga.  
 
Vid frågan om till vilken grad barnen var delaktiga svarade 60% av de 25 re-
spondenterna att de var delaktiga till viss grad. 40% av de 25 respondenterna 
svarade att barnen hade låg grad delaktighet, svaren var likvärdiga gruppö-
verskridande oavsett antal års erfarenhet.  
 
Respondenterna har även frågats om vilka dokumentationsverktyg de använder 
sig utav, genom en flersvarsfråga. Svaren, gruppöverskridande oavsett antal 
års erfarenhet, var att de använder sig utav fotografering eller filmning med 
kamera eller lärplatta. Den största skillnaden var att det var ett större antal re-
spondenter i grupp 5 än i de andra grupperna som använde sig utav penna och 
papper. Det var även en större del av grupp 1-3 som använde sig av doku-
mentationsapplikationer än de andra grupperna.  

 
 
När det kommer till barnens deltagande i användandet av dokumentationsverk-
tygen svarade 8% av respondenterna, endast från grupp 2-3, att barnen var del-
aktiga till ”hög grad”. Utav de 25 respondenterna så svarade 60%, att deltagan-
det var till ”viss grad” och 28%  av de 25 respondenterna svarade ”låg grad”. 
Grupp 4 har endast svarat att de ansåg att barnens deltagande var till ”viss 
grad”. 
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Elfström Pettersson (2013) skriver att även att vi idag ser på barnet som det 
kompetenta barnet med rättigheter visar det i studier att förskolebarnens delta-
gande är minimal. Detta trots att dokumenteringen i förskolan läggs fram som 
ett verktyg för utveckling, diskussioner och deltagande, samt att dokumente-
ringen ska bidra till att barnen blir hörda och sedda. Alnervik (2018) skriver 
att det finns en risk att den pedagogiska dokumentationen blir instrumental 
istället för en levande tradition. När strukturer skapas genom konversationer 
med kollegor om de verktyg som används bidrar detta till meningsskapande 
och delad kultur. De artefakter som förskolläraren använder i arbetet med pe-
dagogisk dokumentation ska främja och möjliggöra uppföljning av arbetet. Re-
spondenternas svar på de här frågorna tolkar jag som att, trots att förskollärarna 
ser på barnet som kompetent och är fullt medveten om deras rättigheter, så 
vinner kravet på dokumentering över barnets potentiella ovilja att delta. 

Emilson och Pramling Samuelsson (2014) skriver om dokumentation – förs-
kollärarstyrd kommunikation, vilket betyder att förskolläraren tar en mer aktiv 
roll och ihärdigt styr barnets uppmärksamhet i en viss riktning. Alltså en doku-
mentationsprocess som blir till ur ett förskollärarperspektiv/barnperspektiv. 
Detta stämmer även med det Elfström Pettersson (2013) skriver om att barnens 
deltagande oftast begränsas till specifika områden, att barnens inflytande blir 
påverkat av förskollärarens idéer om vad som ska dokumenteras och hur utfö-
randet ska ske.  

Min tolkning av resultatet i relation till tidigare forskning tyder på att ibland 
kan dokumentationsverktygen och vad som ska dokumenteras ta över. Som 
Alnervik (2018) skriver så ska de verktyg förskolläraren väljer att använda 
främja arbetet och bidra till gemensamma diskussioner och uppföljning. Re-
spondenternas svar tyder på att de ofta använder sig utav olika artefakter för 
att hjälpa dem med att fånga och bidra till dokumenteringen. Ska barnen ha 
inflytande på riktigt så får inte dokumentationspärmarna styra vad som ska do-
kumenteras, utan dokumenteringen i sig ska bidra till verksamhetsutveckl-
ingen. Från respondenternas svar syns det tydligt att viljan till samspel finns 
där och utvecklingspotentialen är stor. 

Majoriteten av respondenterna svarade att barnen ibland deltog i dokumentat-
ionsprocessen men att graden av deltagande var generellt låg. Enligt det soci-
okulturella perspektivet så är det samspelet mellan de gemensamma möjlighet-
erna där lärandet finns (Säljö, 2000). Då barnens deltagande är lågt så kan en 
anta att det inte heller utförs utifrån ett barns perspektiv utan ett barnperspektiv. 
Detta kan då även tolkas som att det i stora drag blir dokumentering med förs-
kollärarstyrd kommunikation i riktlinje med vad Emilson och Pramling Samu-
elsson (2014) skriver.  
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5.1.4 Reflektion 

I denna del har respondenterna svarat på om hur de anser att de arbetar med 
reflektion i arbetslaget och med barnen idag. Gruppöverskridande, oavsett an-
tal års erfarenhet, svarade majoriteten av respondenterna, att ”ja” de reflekte-
rar gemensamt i arbetslaget över dokumenteringen. 44% av de 25 responden-
terna, svarade ”ibland – vid t.ex. tema- projektarbete”, medan övriga 12% av 
de 25 respondenterna svarade ”nej” och resterande två svarade ”övrigt”.  
 
Frågan om respondenterna reflekterar gemensamt med barnen över dokumen-
teringen så var det vanligaste svaret, gruppöverskridande oavsett antal års er-
farenhet, ”ibland”. Här fanns viss skillnad här mellan de olika grupperna, det 
endast var 3 respondenter som svarade att ”ja” vi reflekterar gemensamt med 
barnen, och de var från grupp 3,4 och 5. Det var 6 respondenter som svarade 
”nej” på om de reflekterade gemensamt med barnen vilka kom från grupp 1, 
2, 3 och 5. 
 

 
 
Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) skriver att när förskolläraren när-
mar sig barnets perspektiv och när kommunikation genomsyrar dokumentat-
ionsprocessen, blir det möjligt för barn och förskollärare att mötas i en ömse-
sidig förståelse. Elfström Pettersson (2013) skriver om att förskollärarna ofta 
använder dokumentationen för att gemensamt reflektera och utvärdera verk-
samheten och för planering utav samtal med vårdnadshavare.  

Detta tolkar jag som att kommunikationen mellan barn och förskollärare är 
viktigare än det färdiga resultatet i dokumentationsprocessen. Det blir omöjligt 
att närma sig ett barns perspektiv om barnen endast får vara delaktiga ibland. 
Från respondenternas svar blir det tydligt att detta inte prioriteras, och svaret 
kan därav tolkas från ett förskollärarperspektiv och inte från ett barns perspek-
tiv. Kan detta vara en fråga där, majoriteten arbetar med ett sociokulturellt per-
spektiv men att det inte är utifrån ett barns perspektiv? Min tolkning är att så 
är nog fallet då betydligt fler reflekterar med kollegor än med barnen. 
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Svaren från respondenterna tolkar jag som ganska kluvna i denna frågan. Trots 
att 36% av de 25 respondenterna svarade ”ja” så var det ändå 44% av de 25 
respondenterna som svarade ”ibland”. Detta tolkar jag som att det kanske inte 
sker lika ofta som önskas, att annat prioriteras, sen vet ju inte jag i vilken ka-
pacitet reflektionerna sker, är det för att utvärdera verksamheten eller för att 
planera kommande samtal med vårdnadshavare. Elfström Pettersson (2013) 
skriver om att dokumenteringen ofta används av förskollärarna för reflektion 
och utvecklingssamtal, från respondenternas svar kan det tolkas att detta stäm-
mer relativt bra.  

Det som var mest intressant i denna fråga var ändå ”nej”-svaren, det var 6 av 
25 respondenter som inte reflekterar med barnen och 3 av 25 respondenter som 
inte reflekterar i arbetslaget. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s14) 
står det tydligt att ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt do-
kumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.” Detta får mig att fundera 
över hur denna kvalitetsutveckling blir möjlig om ingen reflektion utförs. Det 
andra intressanta med denna fråga var att nej-svaren endast kom från grupp 1-
3, alltså de som har 0-10 års erfarenhet. Handlar detta om de individuella re-
spondenternas arbetssätt, deras arbetslag eller är det så att de med mer erfaren-
het har arbetat fram ett arbetssätt där reflektion faller mer naturligt. ”Nej”-sva-
ren väcker frågor om hur dokumentationen kommer till användning. Det soci-
okulturella perspektivet samt barns perspektivet faller bort helt hos dessa re-
spondenter, då en av grundpelarna för dessa perspektiv är kommunikation och 
samspel. 

5.1.5 Verksamhetsutveckling 

I denna del har respondenterna uppmanats att med egna ord svara på 3 olika 
frågor. 

1. Vad för egen professionsutveckling (personlig professionell utveckl-
ing) anser du att en dokumentation som genomförs tillsammans med 
barnen kan bidra med? 
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I denna fråga gav grupp 1 och 5 mest likvärdiga svar, fokus låg på hur barnen 
uppfattar verksamheten och verksamhetens utveckling. Svaren från grupp 2-4 
var likvärdiga och fokuserade på att skapa trygghet, ökad förståelse och ett 
tydligare medvetande kring dokumenteringen. Gruppöverskridande, oavsett 
antal års erfarenhet, var att synliggöra barnens utveckling och att ta tillvara på 
barnens intressen. 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) skriver att förskollärarna måste ut-
veckla verktyg för att de ska upptäcka barnens förmågor, detta görs via doku-
mentering. Oftast blir dokumenteringen målstyrd och väldigt strategisk, fokus 
blir oftast barnens bedrifter och barnen blir därför styrda i en förbestämd rikt-
ning.  

Min tolkning av svaren i relation till tidigare forskning är att respondenternas 
svar utgår väldigt mycket från ett barns perspektiv. Trots att frågan var om 
deras professionsutveckling svarade majoriteten av respondenterna att den pe-
dagogiska dokumentationen gemensamt med barnen bidrar till ökad förståelse 
för barnen och ett gemensamt lärande. Trots att svaren gruppöverskridande var 
ur ett barns perspektiv så kunde skillnader ses i vad som svarts, beroende på 
hur många års erfarenhet respondenten har. Respondenterna i grupp 5 gav bre-
dare svar som kunde kopplas till alla delar av verksamheten, inklusive poten-
tiell exkludering. Grupp 1 hade störst fokus på systematisk kvalitetsarbete och 
på barns perspektiv. Svaren från grupp 2-4 fokuserade på medveten dokumen-
tering, trygghet och ökad förståelse.  

2. Vilken verksamhetsutveckling tror du att en, för verksamheten anpas-
sad, pedagogisk dokumentering gemensamt med barnen skulle kunna 
ge? 
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Svaren respondenterna gav här var gruppöverskridande, oavsett erfarenhet, re-
lativt likvärdiga. De flesta grupperna ansåg att barnens deltagande skulle bidra 
till både höjd kvalitet, verksamhetsutveckling samt meningsskapande. Respon-
denterna i grupp 4 valde inte alternativen om närvarande pedagoger eller verk-
samhetsutveckling. Trots att grupperna varierade lite i vad som ansågs viktig-
ast i denna fråga, var det tydligt att fokus på barnens lärande och utveckling. 

Alnervik (2018) skriver att förskollärarna förväntas dokumentera både utifrån 
förskolans styrdokument med strävansmål och systematiskt kvalitetsarbete 
medan samtidigt vidhålla en kvalitativ pedagogisk dokumentation med me-
ningsskapande för hela verksamheten. Elfström Pettersson (2013) skriver om 
att trots att förskolans styrdokument säger att dokumentering och systematisk 
kvalitetsutveckling ska utföras så erbjuds inga guidelinjer för hur förskollä-
rarna ska utföra detta. Detta kan leda till osäkerhet om vad som ska dokumen-
teras och på vilket sätt.  

Utifrån min tolkning av svaren från respondenterna, ställt gentemot tidigare 
forskning, så hamnar förskollärarna i en svår position. De ska göra mycket för 
att uppehålla kraven från de högre instanserna, medan de alltid ska arbeta uti-
från barnens bästa, trots detta har respondenterna i alla grupperna svarat rela-
tivt likvärdigt. Här var grupp 1 och 5 mest likvärdiga i sina svar speciellt gäl-
lande höjd kvalitet och verksamhetsutveckling. Kan detta tolkas som att det är 
på grund av att förskollärarutbildningen, för grupp 2,  i dagsläget har stor fokus 
på just dessa områden. Medan de i grupp 5 har med åren sett vad barnens del-
tagande kan göra för verksamhetsutvecklingen. Något som är tydligt från alla 
grupper är att svaren har ett tydligt sociokulturellt perspektiv och ett barns per-
spektiv på grund av att fokus låg på barnen och genom kommunikation och 
samarbete. Alla respondenter anser att barnens deltagande kan bidra med en 
verksamhetsutveckling.  
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3. Vad behöver du för att göra dokumentation och reflektion en central 
del av den dagliga verksamheten i samspel med barnen? 

 

På denna fråga svarade respondenterna i grupperna relativt likvärdigt, oavsett 
antal års erfarenhet, de svaren som står ut är att de behöver mer tid, planering, 
mindre barngrupper och mer teknisk tillgänglighet. Av alla 25 respondenter 
var det bara en som ansåg sig ha allt hen behövde för att göra pedagogisk doku-
mentation en central del i den dagliga verksamheten. 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) skriver att mycket resurser har 
lagts på att ta in olika verktyg i förskolan så som kameror, lärplattor, datorer 
och skrivare mm på grund av att förskollärarna ha behövt utveckla olika verk-
tyg för att kunna synliggöra barnens förmågor. Dokumentation betyder att 
samla, analysera och kategorisera för att synliggöra något för någon annan, 
men vad blir betydelsen av dokumentationen i relation till verksamheten. Al-
nervik (2018) skriver att genom arbetet med systematisk pedagogisk doku-
mentation blir verktygen väsentliga för förskollärarna, men det är viktigt hur 
de används, de ska möjliggöra till meningsskapande inte bli ett hinder. 
Elfström Pettersson (2013) skriver att med den pedagogiska dokumentationen 
är det barnens deltagande som är viktigt, verktygen som används är olika men 
det är viktigt att kunna utföra dem tillsammans. 

Denna fråga handlade om vad förskollärarna anser de behöver för att göra 
dokumentationen en central del i verksamheten. I grupp 2, 3 och 5 fanns svar 
relaterade till de fysiska resurser som kan tänkas behövas, som tekniska arte-
fakter och tillgängliga dokumentationer. I grupp ett var svaren enbart kopplade 
till ökad personaltäthet, mer tid, planering och mindre barngrupper. Kan detta 
tolkas som att förskollärarutbildning i dagsläget lägger ett stort fokus på tek-
niska artefakter, att de har tillräckligt med kunskap om de artefakter som kan 
tänkas användas i dokumentationsprocessen. I grupp 2 låg fokus på de tekniska 
artefakterna samt planering och tid.  
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Tillgängliga dokumentationer
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Det som var intressant i denna frågan, med tanke på svaren i fråga 5.1.3 gäl-
lande grad av erfarenhet och fortbildningsbehov, var att det var endast en per-
son, ifrån grupp 4 som menade att mer kompetens behövdes. Från responden-
ternas svar kan jag tolka att det de övergripande behöver är tid, stöd och resur-
ser ifrån cheferna för att få hela dokumentationsprocessen att fungera. Svaren 
tolkar jag är både utifrån ett förskollärarperspektiv och ett barns perspektiv, då 
respondenterna inte vill att dokumentationskravet får ta bort ifrån barnens tid. 
Svaren respondenterna gav kan även tolkas som en önskelista, om hur de öns-
kar att de hade resurserna till att arbeta med allt som krävs av dem i verksam-
heten varje dag.  

5.2 Sammanfattning analys 
Från de olika svaren i denna enkäten tolkar jag att erfarenhet skapar andra per-
spektiv, det blir tydligt att ju längre du arbetar desto mer får du i erfarenhets-
ryggsäcken. Undervisningen visar även att det krävs ett stadigt tillskott av ny-
utbildade förskollärare in i verksamheten då utvecklingen och forskningen 
ständigt går framåt. Allas perspektiv är värdefulla och gemensamt ger de en 
tydlig bild av vad som krävs för att svara på undersökningens syfte. Det blir 
också tydligt att det är viktigt att få en bra kombination av förskollärare ifrån 
alla grupper, det är denna kombination av erfarenhet som gör att de komplet-
terar varandra. 

Det sociokulturella perspektivet syns tydligt i respondenternas svar då ett stort 
fokus låg på det sociala och kommunikation. Respondenterna visar att de anser 
att barnen kan bidra med verksamhetsutveckling genom att delta i dokumentat-
ionsprocessen. Inte alla svar gavs med ett barns perspektiv men svaren visar 
att det är detta perspektivet som genomsyrar verksamheten. 
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6 DISKUSSION 

I denna del har metoden samt resultatet diskuterats, har syftet besvarats, vilken 
kunskap har skapats och hur kan studien gå vidare. 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden enkäter, som använts i undersökningen, är en något osäker metod då 
du inte vet med säkerhet vem som svarar eller hur många som kommer svara. 
Undersökningen har följt riktlinjerna enligt god forskningssed (Vetenskapsrå-
det, 2017), genom att ha skickat en förfrågan (bilaga 1) till verksamhetschefen 
för Barn- och ungdomsenheten, efter att godkännande erhållets har samtyck-
esförfrågan (bilaga 2) skickats till respondenterna och informerat samtycke har 
vidhållits.  

Enkäten för undersökningen skickades ut till alla 18 förskolor i den valda när-
kommunen, vilket resulterade i 25 respondenter. Kan jag ha fått mer svar om 
jag skickade ut enkäten flera gånger? Kanske. Kan jag ha fått mer svar om jag 
hade haft en kortare enkät utan fri-svar? Möjligtvis. Men hade jag då fått så 
utförliga svar som jag nu fått i min enkät? Jag är inte så säker på det. Diskuss-
ionen kanske snarare ska vara utifall intervjuer skulle användas istället för en-
käter. Det hade inte blivit lika många svar men det kanske hade gett utförligare 
svar samt gett tillfälle för följdfrågor. 

I slutändan gav valet av metod och svaren från respondenterna ett brett resultat 
i min undersökning. Svaren respondenterna gav kändes i många fall som en 
”önskelista” av vad och hur de skulle vilja arbeta med pedagogisk dokumentat-
ion gemensamt med barnen, om resurserna fanns där. För att ta undersökningen 
vidare skulle jag, utifrån svaren i min enkät, observera verksamheten i den 
valda kommunen för att se om och hur den observerade verkligheten skiljer sig 
från respondenternas egna svar. Ett alternativ skulle även vara att intervjua del-
tagarna. Vidare undersökning i hur respondenternas ”önskningar” skulle kunna 
bli en verklighet behövs, vad är det i verksamheten som gör att möjligheterna 
verkar kännas så långt borta för förskollärarna. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av min enkät har gett svar på min frågeställning; 

• Hur tror förskollärarna att barnens deltagande i dokumenteringsproces-
sen kan bidra med verksamhetsutvecklingen?  

• Hur involverade anser förskollärarna att barnen är i dokumenterings-
processen? 
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På frågan ”Hur tror förskollärarna att barnens deltagande i dokumenterings-
processen kan bidra med verksamhetsutvecklingen?” blev respondenternas 
svar; Att barnens deltagande skulle bidra med meningsskapande och att verk-
samheten skulle utvecklas utifrån barnens behov, utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Det skulle skapa mer närvarande pedagoger och ge större samhö-
righet, samt skapa en röd tråd i verksamheten med större fokus på arbetet uti-
från läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Respondenterna svarade även 
att barnens deltagande i dokumenteringsprocessen skulle bidra med bättre kva-
litet och stärka känslan av demokrati, ett tydligt barns perspektiv.  

En väldigt intressant del i undersökningen var att några respondenter svarade 
nej på frågan om reflektion, både med arbetslaget och med barnen. Vad får då 
dokumentationen för betydelse för verksamheten? Nej svaren i denna fråga är 
varken ur ett sociokulturellt perspektiv eller ett barns perspektiv. Kan en gå så 
långt som att säga att det inte ens är ur ett förskollärarperspektiv? Min tolkning 
av nej-svaren, efter att ha gått igenom hela undersökningen, är att som Elfström 
Petterson (2013) skriver, behöver förskolläraren bara något att sätta i pärmen 
behöver barnen styras, alltså ingen reflektion behövs eller utnyttjas. 

På frågan ”Hur involverade anser förskollärarna att barnen är i dokumente-
ringsprocessen idag?” resulterade respondenternas svar med att; Barnen är till 
viss del delaktiga i dokumentationsprocessen idag. Även då respondenterna 
försöker utnyttja de spontana dokumenteringstillfällena, blir dessa gjorda med 
ett förskollärarperspektiv, då barnen sällan är med och reflekterar tillsammans 
med förskollärarna. Som Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) skriver så 
är förskollärarnas intention att närma sig barns perspektiv men dock blir det 
oftast ett förskollärarperspektiv som genomsyrar hela dokumentationsproces-
sen. 

Elfström Pettersson (2013) skriver att då förskollärarna har kravet på sig att 
dokumentera så kan det lätt bli att barnen inte får ha något inflytande i doku-
menteringen utan att de bara är en del i händelseförloppet. Min tolkning utav 
respondenternas svaren är att, från ett förskollärarperspektiv så finns intent-
ionen och syftet där. Men att med tids- och personalbrist, samt en önskan om 
ytterligare kompetens vad gäller pedagogisk dokumentation anses det svårt att 
komma igång med arbetet. 

Vidare forskning inom ämnet krävs om vad inom verksamheten det är som 
potentiellt bidrar till att barnens bidrag inte alltid appliceras tillräckligt, för att 
utnyttjas i verksamhetsutvecklingen? Handlar det om barnsynen, otydliga styr-
dokument eller otillräcklig utbildning. Min tanke om detta efter min egna 
undersökning är att det finns behov av en etnografisk undersökning, utav för-
skolan och arbetet med pedagogisk dokumentation och barnens bidrag till 
verksamhetsutveckling.  
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6.3 Slutsats 
Med denna undersökning har jag fått en inblick i hur förskollärarna tänker gäl-
lande dokumentationsprocessen och barns deltagande, som konstant är ett ak-
tuellt område. Resultatet av min undersökning har gett en tydligare indikation 
om vad förskollärarna behöver för resurser för att inkludera barnen i doku-
mentationsprocessen, för att utveckla verksamheten ytterligare. Artiklarna jag 
har valt i min forskningsöversikt har därför en tydlig relevans till frågeställ-
ningen och har bidragit med att få svar på syftet. 

Mitt syfte med undersökningen var att, utifrån förskollärarnas perspektiv, un-
dersöka dokumentationsprocessen med fokus på den verksamhetsutveckling 
som barnens deltagande i processen kan bidra med. Respondenternas svar på 
den frågan anser jag ha varit tydlig, de anser att barnens deltagande i doku-
mentationsprocessen skulle bidra med en meningsskapande och trygg miljö. 
En verksamhet som skulle utvecklas utifrån barnens behov med ett tydligt fo-
kus och en tydlig röd tråd då alla arbetar på samma sätt utifrån ett barns per-
spektiv.  

Vilken ny kunskap har min undersökning bidragit med då, jämfört med tidigare 
forskning. I den tidigare forskningen har forskarna observerat och tittat på vad 
som faktiskt utspelar sig i verksamheten, hur förskollärarna arbetar från dag 
till dag. Min undersökning har handlat om hur förskollärarna själva anser att 
de arbetar med dokumentationsprocessen och vilken verksamhetsutveckling 
de anser att barnens deltagande kan bidra med. Jag anser att den nya kunskap 
min undersökning har bidragit med är att det är viktigt att titta på helheten, på 
vilken kunskap som förskollärarna faktiskt besitter. Men jag tror inte att det 
bara går att titta på den kunskapen, då många gånger den inte kommer fram i 
den dagliga verksamheten. Men att kombinera både denna typen av undersök-
ning, där förskollärarna får tänka efter hur de arbetar och hur de vill arbeta. 
Samt genom observationer om hur det är, kommer kunskapen breddas och ut-
vecklingspotentialen blir enorm. 

Några åtgärder som jag tror kan hjälpa med dokumentationsprocessen och bar-
nens deltagande för en faktiskt verksamhetsutveckling, är att den pedagogiska 
dokumentation som rekommenderas utav förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) blir prioriterad uppifrån. Att de resurser som krävs för att förverkliga 
detta, så som tid, mindre barngrupper, personaltäthet, kompetens och tekniska 
verktyg är inkluderade i politikernas och verksamhetens chefers planering för 
framtiden. Det arbetslagen kan göra på lokal nivå är att schemalägga tid för 
reflektion och kort och gott börja, bara se till att komma igång. Som Lenz 
Taguchi (2013) skriver så behöver inte nya teorier föras in i verksamheten utan 
fokusera på att dokumentera det vi gör idag och reflektera över den gemensamt 
så att vi kan göra verksamheten till det vi vill imorgon. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 

Hej  

Mitt namn är Linda Eklöf och jag läser termin 6 av förskollärarprogrammet på 
Karlstad Universitet (distans).  Just nu skriver jag mitt examensarbete och jag 
skulle vilja be om ditt godkännande att kontakta alla förskollärare i kommunen 
för att få svar på mina frågor genom en webenkät.  

Information om studien: 

Det finns mycket forskning om hur det ser ut i förskolan med delaktighet och 
kommunikation i dokumenteringsprocessen men jag har sett att det finns ett 
gap vad gäller förskollärarnas egna uppfattning. För att få mer kunskap om 
detta är mitt syftet med studien att, utifrån förskollärarnas perspektiv, under-
söka dokumentationsprocessen med fokus på den verksamhetsutveckling som 
barnens deltagande i processen kan bidra med. Med denna web-enkät är min 
förhoppning att jag kommer, genom ett sociokulturellt perspektiv, få en tydli-
gare indikation på vad förskollärarna behöver för resurser, för att inkludera 
barnen i dokumentationsprocessen, för att utveckla verksamheten ytterligare. 

Inga personuppgifter, eller detaljer som skulle kunna ge en antydning på vem 
de är eller vart de arbetar kommer att efterfrågas utav deltagarna då webenkä-
ten är konfidentiell, och deltagandet är helt frivilligt. Uppgifterna kommer att 
bevaras tills dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karl-
stads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Google forms som är en 
molntjänst som följer de nya GDPR reglerna. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsför-
ordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 
om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära rade-
ring, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 
att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är dpo@kau.se. 

Med vänlig hälsning 

Linda Eklöf 

Tele: 0739377714, e-mail: lindeklo101@student.kau.se  

Handledare: 

Mikael Svanberg, Universitetslektor 
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Tele: 054-700 23 82, e-mail: mikael.svanberg@kau.se 

Bilaga 2 
Hej 

 

Mitt namn är Linda Eklöf och jag läser termin 6 av förskollärarprogrammet på 
Karlstad Universitet (distans).  Just nu skriver jag mitt examensarbete om do-
kumentering utifrån förskollärarnas perspektiv, och jag skulle vilja be dig om 
hjälp med min undersökning genom att fylla i nedan enkät. Jag uppskattar att 
din tid är värdefull men hoppas att du vill ta ca 10 min till att svara på frågorna. 

 

Information om studien: 

Det finns mycket forskning om hur det ser ut i förskolan med delaktighet och 
kommunikation i dokumenteringsprocessen men jag har sett att det finns ett 
gap vad gäller förskollärarnas egna uppfattning. För att få mer kunskap om 
detta är mitt syftet med studien att, utifrån förskollärarnas perspektiv, under-
söka dokumentationsprocessen med fokus på den verksamhetsutveckling som 
barnens deltagande i processen kan bidra med. Med denna web-enkät är min 
förhoppning att jag kommer, genom ett sociokulturellt perspektiv, få en tydli-
gare indikation på hur förskollärarna upplever dokumentationsprocessen. Vad 
ni behöver för resurser, för att inkludera barnen i dokumentationsprocessen, 
för att utveckla verksamheten ytterligare. 

  

Inga personuppgifter, eller detaljer som skulle kunna ge en antydning på vem 
ni är eller vart ni arbetar kommer att efterfrågas då web-enkäten är konfidenti-
ell, och deltagandet är helt frivilligt. Uppgifterna kommer att bevaras tills dess 
att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 
studieregister för att sedan förstöras. 

  

Klicka här för att ta del av undersökningen. 

  

Skulle du vilja ta del utav resultatet när den är klar så kan ni skicka ett separat 
email till lindeklo101@student.kau.se så kommer jag skicka dig länken med 
studien. 
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Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Google forms som är en 
molntjänst som följer de nya GDPR reglerna.   

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 
fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 
mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är dpo@kau.se. 

  

Med vänlig hälsning 

Linda Eklöf 

Tele: 0739377714 

e-mail: lindeklo101@student.kau.se 

  

Handledare: 

Mikael Svanberg 

Universitetslektor 

Tele: 054-700 23 82 

e-mail: mikael.svanberg@kau.se 
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Bilaga 3 

 

05/12/2018 Enkät om förskollärarnas perspektiv av barns deltagande i förskolans dokumentationsprocess

https://docs.google.com/forms/d/1q6xx1Wex9V4zoSYFQ5DV89I7I73oRHB50EEi_DmGwBs/edit 1/5

Enkät om förskollärarnas perspektiv av barns

deltagande i förskolans dokumentationsprocess

Dokumentationspärmarna som används i verksamheten idag fyller en funktion av att dokumentera 
barnens utveckling från specifika delar av läroplanen och är idag mer en portfolio än ett 
dokumentationsverktyg. Med denna enkät är min förhoppning att få ditt perspektiv av hur barnens 
deltagande i dokumentationsprocessen kan bidra med verksamhetsutveckling.

Det finns mycket forskning om hur det ser ut i förskolan med delaktighet och kommunikation i 
dokumentationsprocessen men jag har sett att det finns ett gap vad gäller förskollärarnas egna 
uppfattning. För att få mer kunskap om detta är mitt syftet med studien att, utifrån förskollärarnas 
perspektiv, undersöka dokumentationsprocessen med fokus på den verksamhetsutveckling som 
barnens deltagande i processen kan bidra med. 

* Required

1. Hur många års erfarenhet har du som legitimerad förskollärare? *

Mark only one oval.

 02 år

 35 år

 610 år

 1115 år

 1625 år eller mer

Dokumentering
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att arbetslaget fortlöpande ska dokumentera, följa 
upp och analysera varje barns utveckling och lärande och utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 
utvecklingsmöjligheter enligt läroplanen.  
 
I denna delen vill jag få reda på lite hur just du uppfattar att arbetet med dokumentering fungerar idag, 
jag är medveten om att detta kan variera från vecka till vecka beroende på vilken tid som finns i 
verksamheten så tänk genomsnittligt.

2. I genomsnitt hur många timmar per vecka spenderar du på dokumentering? *

Mark only one oval.

 02 timmar

 35 timmar

 Fler än 5 timmar i veckan

3. Vilken typ av förmåga är svårast att dokumentera? *

 

 

 

 

 



Barnens bidrag till verksamhetsutvecklingen.  Linda Eklöf 

37 

 

 

 

05/12/2018 Enkät om förskollärarnas perspektiv av barns deltagande i förskolans dokumentationsprocess

https://docs.google.com/forms/d/1q6xx1Wex9V4zoSYFQ5DV89I7I73oRHB50EEi_DmGwBs/edit 2/5

4. Bestämmer du i förväg vad som ska dokumenteras? *

Mark only one oval.

 Ja alltid

 Ja när dokumenteringen ska in i pärmen

 Nej jag dokumenterar när tillfället ges

 Ibland  när det är en styrd aktivitet

 Other: 

5. Utnyttjar du de spontana dokumentationstillfällena som kan skapas i den dagliga

verksamheten? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Oftast, när tillfälle och tid ges

 Sällan

 Vet ej

 Other: 

Pedagogisk dokumentation

Lenz Taguchi (2013) beskriver skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation med 
att; Dokumentation är de praktiska sakerna som görs t.ex. fotografera eller observera och att den först 
blir pedagogisk när pedagogerna, gärna tillsammans med barnen, börjar reflektera över det de hör, ser 
och läser i dokumentationen.

6. Arbetar ni i ditt arbetslag i dagsläget med någon form av pedagogisk dokumentation? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

 Other: 

7. Vilken grad av erfarenhet anser du att du har av pedagogisk dokumentation? *

Mark only one oval.

 Hög grad

 Viss grad

 Låg grad
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8. Skulle du vilja ha fortbildning i pedagogisk dokumentation utav din arbetsgivare? *

Check all that apply.

 Ja  i form av storföreläsning

 Ja  i form av litteraturseminarier

 Ja  under tillfällen som kompetensutvecklingsdagarna

 Nej  intresserar mig inte

 Nej  har inget behov

 Vet ej

 Other: 

Barns delaktighet i dokumentationsprocessen
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan vi läsa att all utvärdering ska utgå från ett tydligt 
barnperspektiv och barnen ska vara delaktiga och deras röster ska lyftas fram.  
 
I denna delen vill jag få reda på hur du anser att barnen idag deltar i dokumentationsprocessen.

9. Frågar du barnet, innan du observerar eller dokumenterar om dem, om du får lov att göra

detta? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Ibland

 Vet ej

 Other: 

10. Är barnen aktiva deltagare i dagens dokumentationsprocesser med pärmarna? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Ibland  när tillfälle finns

 Vet ej

 Other: 

11. Till vilken grad är barnen delaktiga i dokumentationsprocessen idag?

Mark only one oval.

 Hög grad

 Viss grad

 Låg grad
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12. Vilka verktyg använder du i dokumentationsprocessen? *

Check all that apply.

 Fota med en kamera eller lärplatta

 Filma med en kamera eller lärplatta

 Dokumentations applikationer i en lärplatta

 Penna och papper

 Other: 

13. Till vilken grad inkluderas barnen vid användandet av dokumentationsverktygen? *

Mark only one oval.

 Hög grad

 Viss grad

 Låg grad

 Other: 

Reflektion
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan vi läsa att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande 
i dokumentering och utvärdering, samt att deras perspektiv, frågor och idéer ska tas till vara på. 
 
I denna del vill jag få reda på hur du anser att ni idag arbetar med reflektion.

14. Reflekterar ni gemensamt i arbetslaget över dokumenteringen ni gör? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Ibland  vid t.ex. tema projektarbete

 Vet ej

 Other: 

15. Reflekterar ni gemensamt med barnen över den dokumenteringen ni gör i arbetslaget? *

Mark only one oval.

 Ja

 Nej

 Ibland

 Vet ej

 Other: 

Verksamhetsutveckling
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan vi läsa att resultatet utav dokumentation, 
utvärderingar och uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet ska användas för att utveckla 
förskolans kvalitet och till följd av detta  barnens utvecklings och lärande möjligheter. 
 
I denna del vill jag få reda på hur du anser att verksamheten kan utvecklas med hjälp av 
dokumentationsprocessen.
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16. Vad för egen professionsutveckling anser du att en dokumentation som genomförs

tillsammans med barnen kan bidra med? *

 

 

 

 

 

17. Vilken verksamhetsutveckling tror du att en, för verksamheten anpassad, pedagogisk

dokumentering gemensamt med barnen skulle kunna ge? *

 

 

 

 

 

18. Vad behöver du för att göra dokumentation och reflektion en central del av den dagliga

verksamheten i samspel med barnen? *

 

 

 

 

 


