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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogisk dokumentation utifrån tre olika 

infallsvinklar - hur ansvars- och arbetsfördelningen över denna kan se ut, barns delaktighet i 

detta arbete samt hur detta arbete med barn som verbalt ej kan kommunicera med 

pedagogerna på förskolorna kan se ut. Studien är skriven utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv och datamaterialet är insamlat via intervjuer. Gemensamt för intervjupersonerna 

var att alla är förskollärare, arbetar på mindre orter där det statistiskt sett finns procentuellt 

färre barn med annat modersmål än svenska än genomsnittet i Sverige samt arbetar i 

barngrupper där barn med annat modersmål än svenska ingår och/eller barn som ännu ej 

utvecklat ett verbalt språk. Analysen av resultatet gjordes genom en kvalitativ analysmetod 

med ett fenomenografiskt perspektiv. Utifrån resultatet gick det att utläsa att arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan allmänt såg olika ut trots att förskollärarna i studien 

delade samma syn gällande den pedagogiska dokumentationens syfte. Barns grad av 

delaktighet såg även den olika ut och definitionen av delaktighet varierade beroende på om 

det talades om barn som var svensktalande eller barn som ej verbalt kunde kommunicera med 

pedagogerna. 

 

 

Nyckelord: Uppfattningar, Fenomenografi, Pedagogisk dokumentation, förskola, intervju 
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Inledning 

Som tidigare yrkesverksam barnskötare och under fem perioder av VFU har jag kommit i 

kontakt med ett flertal olika sätt att uppfatta uppdraget med den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan. Hur den pedagogiska dokumentationen uppfattats har såklart 

påverkat utformningen av denna. Då det inte finns tydliga direktiv i läroplan för förskolan 

98/10 hur detta arbete ska bedrivas blev jag intresserad av att undersöka olika arbetsmetoder 

inom området. Jag upplevde den pedagogiska dokumentationen som komplex och vid, därför 

valde jag att fördjupa mig i hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen kan se ut med 

barn som verbalt inte kan kommunicera med pedagogerna på förskolorna – i huvudsak barn 

med annat modersmål än svenska och barn som ej utvecklat något verbalt språk ännu. Då 

revideringen av läroplan för förskolan betonar förskollärares ansvar för den pedagogiska 

dokumentationen ville jag även undersöka denna del för att ta reda på hur detta ansvar kan te 

sig ute i verksamheterna.  

Denna studie handlar i stora drag om pedagogisk dokumentation med tre olika 

infallsvinklar - hur ansvars- och arbetsfördelningen över denna kan se ut, barns delaktighet i 

detta arbete samt hur detta arbete med barn som verbalt ej kan kommunicera med 

pedagogerna på förskolorna kan se ut.  

 

Jag vill ge ett extra tack för god handledning till min handledare Josefine Krigh som varit 

en stor hjälp i denna studie. Jag vill även ge ett extra tack till min son Vinter Nyberg för hans 

samarbete då han bodde i min mage 15 dagar extra så att jag kunde färdigställa denna studie i 

lugn och ro. 
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Bakgrund 

Skillnaden mellan att observera, vilket hör till förskolans tradition, och att dokumentera är att 

observationen är själva iakttagelsen medan dokumentationen är det som synliggör 

iakttagelsen, t.ex. via fotografier eller anteckningar.1 Således kan observation äga rum utan 

dokumentation, men ej tvärtom. Det som gör en dokumentation till en pedagogisk 

dokumentation är att dokumentationen leder till analys, reflektion och tolkning – att 

dokumentationen medvetet används i en pedagogisk process. Pedagogisk dokumentation är 

ett arbetsredskap som har sin grund i Reggio Emilia där barnen ses som medforskare och 

syftet med den pedagogiska dokumentationen är att synliggöra barnen och deras 

kunskapsskapande. För att möjligöra detta sker den pedagogiska dokumentationen i en 

reflekterande dialog mellan pedagoger, barnen och hemmen.2   

Dokumentationsarbete kan ge pedagoger information om vilket förhållningssätt som finns 

till barnen, lärande, andra pedagoger och familjen. Den enskilda pedagogen kan även genom 

dokumentation få syn på vad för slags pedagog hen är, hur barn tänker samt deras 

läroprocesser.3 Pedagogisk dokumentation kan svara på vart pedagogen befinner sig för 

tillfället. När pedagogen vet det kan denna följa sin egen läroprocess och utveckling, få en 

fördjupad förståelse för konsekvenserna av sitt handlande och samtidigt även få syn på barns 

läroprocesser.4 Det ger pedagogen makt över sin egen praktik och barn möjlighet till makt 

över sitt eget lärande.5 

En fördel med pedagogisk dokumentation är möjligheten att gå tillbaka i tiden, samt stoppa 

den – dokumentationen blir ett minnesredskap. Dokumentation möjliggör även att analysera 

och reflektera över en händelse eller situation vid ett senare tillfälle.6 En annan fördel med 

pedagogisk dokumentation är att den ger möjlighet både till att komma mycket nära detaljer i 

det dokumenterade, men även ger möjlighet till distans genom att reflektera och ställa den 

dokumenterade praktiken mot den befintliga teorin.7 

Det finns många olika sätt att samla in material till den pedagogiska dokumentationen. Det 

kan vara att för hand skriva anteckningar, spela in ljud eller film, fotografera, använda 

barnens egna alster etc. Kort sagt kan allt material som synliggör det pedagogiska arbetet 

användas.8 

                                                 
1 Svenning (2011), s. 27. 
2 Ibid., s. 28. 
3 Lenz Taguchi (1997), s. 12. 
4 Ibid., s. 31. Dahlberg (2002), s.228. 
5 Lenz Taguchi (1997), s 32. 
6 Långström & Viklund (2006), s. 129. 
7 Lenz Taguchi (1997), s. 16. 
8 Dahlberg (2002), s. 220. 
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Ett särskilt kapitel i läroplan för förskolan 98/10 handlar om uppföljning, utvärdering och 

utveckling. I kapitlet framgår det att ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.”9 och för att detta ska vara möjligt 

”behöver barns lärande och utveckling följas, dokumenteras och analyseras”.10 Syftet med 

detta utvärderingsarbete är att få kunskap om förskolans kvalitet så att denna kunskap kan 

bidra till att varje barn får de bästa möjliga förutsättningarna för att lära och utvecklas. All 

utvärdering ska ske ur ett barnperspektiv och både barn och föräldrar ska vara delaktiga i detta 

arbete.11Att inta ett barnperspektiv innebär att barnet sätts i centrum. Detta begrepp ska hållas 

isär från det snarlika begreppet barns perspektiv som innebär att den vuxna försöker förstå hur 

världen ser ut för barnet genom att inta barnets position, försöka leva sig in dess tankar och 

känslor samt se världen med barnets ögon.12 

Förskolläraren har ansvar för att varje barns lärande och utveckling kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras och att detta även omfattar hur barn 

utvecklas och lär i förhållande till de läroplansmål som finns och de förutsättningar för 

lärande och utveckling som förskolan ger.  Förskolläraren ska också kritiskt granska de 

arbetsmetoder som används för att utvärdera och dokumentera samt se till att resultatet av 

dokumentations- och utvärderingsarbetet används i det systematiska kvalitetsarbetet för att 

utveckla verksamhetens kvalitet. Förskolläraren har även ansvar för att verksamheten i sin 

helhet dokumenteras, följs upp och analyseras.  Trots att det är förskollärarens ansvar att 

ovanstående genomförs är det hela arbetslaget, där även barnskötare ingår, som ska utföra 

dokumentation, uppföljning och analys.13 

I en kvalitetsgranskningsrapport om arbetet med det förstärkta pedagogiska uppdraget i 

förskolan, utgiven av Skolinspektionen, redovisas att förskolans personal behöver mer 

kunskap och utveckling för att kunna arbeta språkstödjande med de barn som inte har svenska 

som modersmål för att kunna bekräfta dessa barn samt för att göra förskolan till den kulturella 

och sociala mötesplats den skall vara.14 Det framkommer att många av de granskade 

förskolorna arbetar mycket med att barn med annat modersmål än svenska ska lära sig det 

svenska språket, däremot är det få som arbetar för att dessa barn ska få utveckla sitt 

modersmål.15 Många av de undersökta förskolorna som ligger till grund för rapporten behöver 

definiera vad förskollärarnas förtydligande ansvar innebär för den egna verksamheten.16 På 

vissa förskolor har förskollärarnas ökade ansvar sedan den reviderade läroplanen trädde i kraft 

                                                 

9 Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. http://www.skolverket.se (2013-11-22), s. 14.  
10 Ibid., s. 14 
11 Ibid., s. 14 
12 Johansson & Pramling Samuelsson (2003), s. 46. 
13Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. http://www.skolverket.se (2013-11-22), 

s. 14-15 
14 Skolinspektionen (2012). Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7. http://www.skolverket.se (2013-11-22). s. 7  
15 Ibid., s. 41 
16 Ibid., s.8 
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2011 handlat om att förskollärarna ska ha mer planeringstid än övriga i arbetslaget och/eller 

att förskollärarna ska ha hand om alla utvecklingssamtal i en barngrupp. Detta har uppfattats 

som en stor arbetsbörda då en och samma förskollärare kan få i uppgift att ansvara för cirka 

20 stycken utvecklingssamtal.17 Rapporten kom även fram till att förskolorna behöver arbeta 

mer systematiskt och sammanhängande med dokumentation och uppföljning av det enskilda 

barnet.18 

I läroplan för förskolan 98/10 står att arbetslaget ska använda olika dokumentations- och 

utvärderingsmetoder,19 men inte vilka dessa olika metoder ska vara. Arbetslaget ska 

dokumentera, följa upp och analysera barns kommunikation och samspel, deras delaktighet 

och inflytande i verksamheten, vad de finner är intressant, roligt och meningsfullt i 

verksamheten samt hur barns förmågor förändras. Arbetslaget ska även utföra ett 

dokumentations-, uppföljnings-, utvärderings- och utvecklingsarbete gällande barns 

delaktighet och inflytande i verksamhetens dokumentation och utvärdering, barns möjligheter 

till påverkan och utforskande samt hur barns funderingar, frågor och idéer tas till vara. 

Arbetslaget ska också dokumentera och följa upp föräldrars delaktighet och inflytande i 

verksamhetens utvärderingsarbete.20 

Delaktighet, kommunikation, inflytande och påverkan kan plockas ut som nyckelord i 

ovanstående mål. Något som däremot ej är tydligt i dessa mål är vilka metoder och 

tillvägagångssätt som ska eller bör användas för att uppnå målen, vare sig det gäller barn som 

talar samma språk som pedagogerna i arbetslaget eller barn som ännu inte utvecklat den 

förmågan. I denna studie kommer jag dela upp barn i två kategorier – barn som verbalt kan 

kommunicera med pedagogerna och barn som inte kan det. Till den kategori av barn som inte 

kan kommunicera verbalt med pedagogerna räknar jag in de barn som ännu inte tillägnat sig 

det svenska språket. Fokus är riktat mot de barn som har annat modersmål än svenska samt de 

barn som ännu inte utvecklat något verbalt språk (på grund av låg ålder), men till kategorin 

kan även barn med logopediska svårigheter räknas in och de barn som av andra orsaker inte 

kan eller har svårt för att verbalt kommunicera med pedagogerna. Dock förekommer de två 

sistnämnda kommunikationssvårigheterna inte i denna studie. 

 Läroplan för förskolan 98/10 saknar tydliga direktiv över hur arbetet ska eller bör utföras 

gällande såväl fördelningen av personalens ansvar såväl som direktiv för utformandet av 

dokumentation med fokus på barns växlande kommunikativa förmåga. Hur barn skall göras 

delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet är även det vagt. Därför undersöker den 

här studien hur ansvarsfördelningen för dokumentationsarbetet ser ut i förskolan i tre olika 

kommuner i Sverige, hur barnens delaktighet ser ut samt om detta arbete varierar beroende på 

                                                 
17 Ibid., s. 24 
18 Ibid., s.8 
19 Skolverket (2010). http://www.skolverket.se (2013-11-22). s. 15 
20 Ibid., s. 15 
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om arbetet gäller barn som kan eller inte kan kommunicera verbalt med pedagogerna på 

förskolorna.  
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Litteraturöversikt 

Denna studie handlar om pedagogisk dokumentation, men har olika infallsvinklar på ämnet – 

ansvarsfördelning, barns delaktighet och barn som saknar förmågan att verbalt kommunicera 

med pedagogerna. Därför har jag valt att kategorisera det tidigare forskningsområdet i två 

mindre delområden, det ena om barns delaktighet och det andra om flerspråkighet och 

modersmålsstöd, för att du som läsare smidigare ska kunna orientera dig inom området. Om 

ansvarsfördelning kan du läsa i bakgrundsdelen av denna studie då fakta som hittats inom 

detta ej har den grad av vetenskaplig forskning som krävs för att bli placerad i 

litteraturöversikten. Jag har i den här delen av studien även beskrivit vilket teoretiskt 

perspektiv denna studie är grundad på. 

Barns delaktighet i dokumentation 

I en artikel om barns rätt och möjlighet till delaktighet i förskolan skriven av Pramling 

Samuelsson och Sheridan drar författarna slutsatsen att för att förstå barns perspektiv måste 

pedagogerna i förskolan ha kunskap både om barns kunskapsbildning och lyssna på vad 

barnen säger samt att den språkliga förmågan är en avgöranade faktor för barns delaktighet i 

förskolans barnkultur.  Men de ställer sig kritiska till denna slutsats då de frågar sig själva om 

forskarna bakom datamaterialet de undersökt tar för givet att barn måste ha ett utvecklat 

verbalt språk för att man ska kunna lyssna på dem,21 för detta är något som Pramling 

Samuelsson och Sheridan tillsammans med sin forskargrupp har kommit fram till inte behöver 

stämma. De poängterar att det inte bara handlar om att lyssna till barn och låta dem 

bestämma. Utan det handlar snarare om att tolka barns agerande samt ha tillit till och 

förväntningar på att barn kan klara av olika saker själva, om de får rätt stöd och handledning 

av vuxna, för att göra barnen delaktiga.22 

För att vuxna ska veta att de tolkat barns intentioner utifrån barnens egna avsikter och 

perspektiv gäller de att de utvärderar. Det konstateras att det generellt finns en stark strävan 

av att dokumentera och att barnens delaktighet i dokumentationen är självklar och värderas 

högt. Men däremot är det sällsynt att barn är delaktiga vid analysering och utvärdering. All 

dokumentation bör analyseras av barn och pedagoger tillsammans för att pedagogerna ska 

kunna ha dokumentationen som underlag för utvärdering och utveckling av verksamhetens 

                                                 
21 Pramling Samuelsson & Sheridan (2003), s. 78. För att besvara sina frågeställningar har de analyserat 

vetenskapliga artiklar, pedagogisk litteratur, läroplaner och förordningar som alla innehåller text om barns 

inflytande och delaktighet. 
22 Ibid., s. 79. 
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kvalitet.23 Det föreligger således ett behov av utvecklandet av nya metoder för utvärdering 

och analys.24 

I England har intresset för pedagogisk dokumentation ökat och där är Skandinavien och 

Reggio Emilia de stora influenserna. I England har undersökningar av 3-5åringar visat att 

barnens individuella dokumentationer inte uppfattas som deras egna av barnen då de är 

missnöjda över att inte förstå vad som står i dokumentationen. Undersökningen visade även 

att barnen tyckte om att planera aktiviteter men att de inte varit så delaktiga i 

planeringsprocessen som de önskat.25 De konstaterades även att barnens delaktighet i analys 

och utvärdering är viktig. Om barnens föräldrar dessutom är delaktiga tillsammans med 

barnen ökar chansen för pedagogerna att planera aktiviteter som utvecklar barnens 

läroprocess.26 För att få barnen delaktiga lär pedagogerna skapa en meningsfull miljö där 

vuxna och barn lyssnar och lär av varandra. 27 

Ett arbetssätt för att göra barnen delaktiga är så kallat ”map making”, vilket innebär att 

barnen gemensamt med pedagogerna skildrar sina erfarenheter i en dokumentation bestående 

av fotografier, teckningar och diagram som barnen valt ut. Det öppnar upp för dialog 

samtidigt som det synliggör barnets röst och gör dokumentationen greppbar för barnet. Just 

fotografier och teckningar var väldigt viktigt för barnen då de lättare kan relatera till detta än 

vad de kan till en skriven text. På så vis gör visuellt material barnen ägare av sitt eget 

lärande.28  

Flerspråkighet och modersmålsstöd 

För att använda sig av verbal kommunikation, även kallad språklig kommunikation, behöver 

användaren både förstå språket och tala språket. Det är två skilda förmågor, men de följs åt, 

påverkar och stödjer varandra under språkutvecklingen. Förståelseförmågan är dock alltid mer 

utvecklad än talförmågan.29 Det tar flera år att lära sig ett andraspråk så pass bra att 

förståelseförmågan är likvärdig med förstaspråkets förståelseförmåga. Om utvecklandet av 

förstaspråket hastigt avstannar, t.ex. genom språkbyte, hämmar det även utvecklingen av 

andraspråket. Förutom hämmandet av andraspråksutvecklingen hämmar avstannandet även 

identitetsutvecklingen då den utvecklingen delvis beror på bejakandet av kulturella 

erfarenheter, vilket språket är en del av.30 

                                                 
23 Ibid., s. 81. 
24 Pramling Samuelsson & Sheridan (2003), s. 81. Skolinspektionen (2012), s. 8. 
25 Bath (2012), s. 191. 
26 Ibid., s. 193. 
27 Ibid., s. 196. 
28 Ibid., s. 198 - 199. 
29 Ladberg (2003), s. 84. Hyltenstam (1996), s. 40. 
30 Hyltenstam (1996), s. 31–33. 
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Ett avstannande i förstaspråket fråntar under en tid både personens möjlighet att 

kommunicera och utveckla sitt tänkande. Om däremot utvecklingen av förstaspråket 

fortskrider parallellt med att andraspråket anammas underlättas begreppsinlärningen då 

begreppsinnehållet redan har befästs i förstaspråket och sedan bara översätts till andraspråket 

genom att sätta etiketter på, för individen, redan kända begrepp. Då förstaspråksutvecklingen 

avbrutits måste individen däremot lära sig både begreppets innehåll och etiketten samtidigt på 

andraspråket.31 Begreppsinnehåll kan förklaras som det begreppet innebär och betyder medan 

etiketten kan förklaras som benämningen på begreppet. För att förstå ett begrepp fullt ut 

räcker det alltså inte med att komma ihåg vad begreppet heter och härma ordet, utan också 

veta innebörden av begreppet är. 

1977 trädde hemspråksreformen (hemspråk kallas idag för modersmål) i kraft vilket gjorde 

kommunerna skyldiga att arrangera speciell hemspråksundervisning samt ge 

studiehandledning på hemspråket. Denna undervisning och handledning skulle ges till de 

elever som var i behov av och önskade detta. Den avsatta tiden för hemspråksundervisningen 

var anpassad efter individens behov och önskemål. Reformen inkluderade alla elever vars 

hemspråk var ett levande inslag i hemmet. 1985 skrevs detta om till att gälla bara de elever 

som hade minst en förälder som dagligen använde hemspråket som umgängesspråk med 

eleven.32 1991 ändrades kriterierna för hemspråk ytterligare, nu till att kommunerna endast 

var skyldiga att ordna hemspråksundervisning när det fanns minst fem elever som hade 

samma hemspråk samt att det fanns hemspråkslärare att tillgå. Var det färre än fem elever 

och/eller det saknades hemspråkslärare hade dessa elever alltså inte rätt till 

hemspråksundervisning.33 Idag gäller samma kriterier för hemspråksundervisning (nu kallat 

modermålsundervisning), förutom för de elever som talar ett nationellt minoritetsspråk 

(finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) – de är berättigade 

modersmålsundervisning även om antalet elever är färre än fem.34 Vad gäller modersmål i 

förskolan ska förskolan idag enligt skollagen ”medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”35. Av de barn 

med annat modersmål än svenska som 2011 var inskrivna i förskolan var det endast 38,9% av 

dessa som fick möjlighet att i förskolan utveckla sitt modersmål, trots att ovanstående skollag 

ska gälla.36 

Det är svårt att påvisa exakt vilka effekter modersmålsundervisning/modersmålsstöd har då 

det inte går att isolera undervisningen/stödet som ensam bakomliggande faktor då individens 

språkutveckling även kan ske på andra sätt, t.ex. genom språkanvändningen i hemmet och på 

                                                 
31 Ibid., s. 40. 
32 Ibid., s.45 – 46. 
33 Ibid., s.57.  
34 www.riksdagen.se Skolförordning (2011:185). (2013-12-01)  
35 www.riksdagen.se Skollag (2010:800), Kap. 8, §10. (2013-12-01) 
36www.riksdagen.se Förstudier om förskolan och om utbildning för hållbar utveckling inklusive 

entreprenöriellt lärande, s.25. (2013-12-02) 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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fritiden.37 Däremot har forskare kunnat identifiera skillnader mellan de barn/elever med annat 

modersmål som fått modersmålsundervisning och de som inte fått den formen av 

undervisning och stöd. De tydliga skillnaderna är att de som fått modersmålsundervisning i 

större utsträckning accepterar sina språk och kulturer, trivs bättre i skolan, är mer trygga, i 

genomsnitt har högre betyg, har högre betyg i ämnena svenska och engelska, behärskar både 

hemspråket och andraspråket bättre samt har en mer positiv inställning till flerspråkighet.38 

Teoretiskt perspektiv – Fenomenografi 

Inom vetenskapen skiljs det mellan två perspektiv; första ordningens perspektiv samt andra 

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv är hur verkligheten verkligen är, medan 

andra ordningens perspektiv är en beskrivning av hur människor erfar och upplever 

verkligheten.  Inom det fenomenografiska perspektiv går det inte att skilja det som beskrivs 

från den som beskriver det,39 därför tror man inom fenomenografin således inte att världen 

går att ses ur första ordningens perspektiv.  

När forskaren har ett fenomenografiskt perspektiv intar denne ett andra ordningens 

perspektiv – forskaren studerar hur människor erfar fenomen. Hur människor erfar återspeglar 

sig i deras påståenden och handlingar, vilket gör det möjligt för forskaren att i en intervju 

fånga in den intervjuades upplevelser och erfarenheter.40   

Då forskningen har ett fenomenografiskt perspektiv undersöks sätt att erfara någonting 

med syfte att upptäcka variationen i olika sätt att erfara fenomen.41 Fenomenografin vill på ett 

kvalitativt sätt urskilja och beskriva denna variation.42 Ur ett fenomenografiskt perspektiv blir 

det insamlade datamaterialet, t.ex. intervjuer, en beskrivning av hur personer erfar och 

upplever saker och ting – datamaterialet visar alltså med andra ord inte hur verkligheten är 

utan hur de intervjuade personerna erfar och upplever att verkligheten är. 43   

                                                 
37 Hyltenstam (1996), s.79. 
38 Ibid., s. 99 – 100. 
39 Marton & Booth (2000), s. 149. 
40 Ibid., s. 154 – 157. 
41 Ibid., s. 146. 
42 Ibid., s. 176. 
43 Ibid., s. 146. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares upplevelser av hur pedagogisk 

dokumentation kan gå till, hur barnens delaktighet i detta arbete ser ut och om 

dokumentationsarbetet och användingen av dokumentationen varierar beroende på om 

dokumentationen gäller barn som verbalt kan kommunicera med pedagogerna eller om den 

gäller barn som ej har den förmågan. 

 

Frågeställningar: 

 Vilken roll upplever förskollärarna att dokumentationsarbetet har för 

deras arbete? 

 Hur upplever förskollärarna barns delaktighet i den pedagogiska 

dokumentationen?  

 Hur dokumenteras arbetet i förskolan och hur är ansvaret för 

dokumentationsarbete och uppföljning fördelat över förskolans personal? 

 Skiljer sig dokumentationsarbetet och användingen av dokumentationen 

åt beroende på om dokumentationen gäller barn som verbalt kan 

kommunicera med pedagogerna eller om det gäller barn som ej har den 

förmågan? 

 Använder pedagoger någon typ av hjälp eller stöd i 

dokumentationsarbetet med barnen? 
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Metod 

I den här delen av studien beskriver jag hur jag gick till väga i mitt arbete med insamling, 

bearbetning och analysering av empirin. Först reds begreppet kvalitativ forskning ut och efter 

det förklaras det mer ingående vad fallstudier i intervjuform är – vilket är 

datainsamlingsmetoden i denna studie. Sedan följer beskrivning av studiens urval, 

databearbetning och analys. Slutligen behandlar jag studiens validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden.  

Kvalitativ forskning 

Denna studie räknas in till kategorin kvalitativ forskning. I denna del av studien kommer 

innebörden av begreppet förklaras mer ingående genom att tydliggöra skillnaderna mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning.  

Det som kännetecknar en kvalitativ forskning är att den inriktar sig på ord, snarare än 

siffror som mer hör till den kvantitativa forskningen. Den kvalitativa forskningen förknippas 

med beskrivning och småskaliga studier, inte analys och storskoliga studier som oftare 

förknippas med kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen förknippas ofta med ett 

holistiskt perspektiv medan den kvantitativa forskningen mer har ett specifikt fokus.44 Det 

gemensamma dragen för all kvalitativ forskning är intresset för de sätt som människor förstår 

saker på samt för beteendemönster – och hur dessa uttrycks, t.ex. I relationer, traditioner och 

normer.45 Den kvalitativa forskningen hänger ihop med det fenomenografiska perspektivet 

genom vilket man vill undersöka de sätt som människor erfar och upplever verkligheten.46 

Fallstudier i intervjuform 

Fallstudier har som syfte att förvärva djupgående beskrivningar av händelser, erfarenheter, 

relationer och/eller processer som förekommer i den undersökta enheten. Det som 

karaktäriserar fallstudien är att den betonar ett djup istället för en bredd, det speciella istället 

för det generella, att den undersöker processer inte resultat och slutprodukt. Fallstudier har ett 

holistiskt synsätt och förekommer i naturliga miljöer.47 Fallstudiens centrala uppgift är att 

identifiera väsentliga egenskaper och särdrag som kan ligga till grund för en jämförelse med 

andra fall i samma kategori samt att jämföra dessa egenskaper och drag med andra studier i 

samma kategori. Det som identifieras som väsentligt och jämförbart kan vara t.ex. geografiskt 

                                                 
44 Denscombe (2000), s. 204 – 206. 
45 Ibid., s. 243. 
46 Marton & Booth (2000), s. 26. 
47 Denscombe (2000), s. 43. 
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område, grupp, ålder, kön, information om deltagarna, utveckling och förändringar ur ett 

historiskt perspektiv.48 I den här studien har jag identifierat yrke - förskollärare, geografiskt 

område – mindre ort med procentuellt färre barn med annat modersmål än svenska inskrivna i 

förskolan, arbetsplats – kommunala förskolor, samt att det i varje fallstudie förekommer barn 

som ej har något verbalt språk att kommunicera med på förskolan.  

Fördelarna med att använda sig av fallstudier är att de ger forskaren chans att gå på djupet i 

komplicerade sociala situationer där svårigheter kan uppstå. Fallstudier passar bra till 

småskalig forskning.49 Då examensarbete tillhör kategorin småskalig forskning har jag valt att 

använda mig av det i denna studie.  

Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervju är särskilt lämpad som metod då man utför fallstudier om syftet med studien är att 

samla in detaljerad och djupgående information om ett ämne från ett mindre antal personer.50 

Intervjun kan benämnas som kvalitativ då syftet med intervjun är att samla in beskrivningar 

som är specifika och djupgående, inte som vid kvantitativa intervjuer då syftet är att samla in 

allmänna åsikter.51 Då denna studie har ett fenomenografiskt perspektiv som syftar till att ta 

reda på vad och hur människor erfar och upplever fenomen52 och med frågeställningarnas 

utformning i fokus lämpar det sig att använda intervju som metod.  

Den här studien grundar sig på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, även kallade 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att det före intervjun förberetts en intervjuguide med 

ämnen som ska avhandlas och några enstaka frågor som hör ihop med varje ämne.53 

Intervjuguiden behöver inte följas slaviskt utan finns mest till som stöd för att kontrollera att 

alla ämnen berörs. Syftet med intervjuguide är att intervjupersonen ska få möjlighet att 

utveckla idéer och synpunkter samt tala mer ingående om de ämnen som tas upp.54 

Under intervjun kan man använda sig av ljudinspelning eller anteckningar. Om det händer 

att intervjupersonen inte vill ställa upp på inspelning krävs det att man för fältanteckningar, 

dessa kan göras under själva intervjun eller om situationer kräver – direkt efter. Fördelen med 

fältanteckningar är att de kan fånga upp sådan information som inte hörs på en ljudinspelning 

– sådant som är ickeverbalt t.ex. kroppsspråk, minspel och stämningen.55 Det är därför bra om 

både inspelning samt fältanteckningar används under intervjun.56 Inspelningar och 

                                                 
48 Ibid., s. 49. 
49 Ibid., s. 52-53. 
50 Ibid., s. 132. 
51 Kvale (1997), s. 35. 
52 Marton & Booth (2000), s. 26. 
53 Kvale (1997), s. 32, s. 121. 
54 Denscombe (2000), s. 135. 
55 Denscombe (2000), s. 145. 
56 Ibid., s. 153. 
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anteckningar är permanent dokumentation, men ljudinspelningar ses som mer fullständig 

dokumentation då det är möjligt för forskaren men även för andra forskare att kontrollera 

innehållet.57 Dock kommer inte andra forskare att kontrollera innehållet i denna studies 

datamaterial då det skulle bryta mot forskningsetiken eftersom intervjupersonerna inte givit 

tillstånd att andra än jag som författare av denna studie ska få ta del av det så kallade rådata. 

Den här studien har på grundandet av ovanstående fakta valt att, med samtycke från 

intervjupersonerna, spela in intervjuerna samt att anteckna under intervjutillfällena men även 

direkt efter intervjun då reflektioner nerskrivits. En av intervjupersonerna gav dock inte sitt 

samtycke till inspelning, därför antecknades det endast under den intervjun. 

I intervjuerna använde jag mig av olika typer av frågor, vilka var inledande frågor som 

introducerade ett ämne genom att t.ex. fråga ”kan du berätta för mig om…”, uppföljingsfrågor 

som fick den intervjuade att ge ett vidare svar, specificerande frågor som gjorde allmänna 

svar mer precisa, direkta frågor, indirekta frågor och strukturerande frågor som bytte ämne 

då jag ansåg att ett ämne var uttömt samt tolkande frågor som omformulerade den 

intervjuades svar för att få en bekräftelse på att jag hade uppfattat det som sagts på rätt sätt. 

Tolkande frågor användes flitigt då jag ville vara noggrann med att intervjupersonernas 

erfarande och tankar skulle framställas korrekt i resultatdelen av denna studie.  Tystnad räknas 

också in till intervjufrågor då viss tystnad och pauser behövdes för att intervjuerna inte skulle 

kännas som korsförhör.58 Ledande frågor undveks i största möjliga mån då jag inte ville att 

mina egna åsikter eller tankar skulle påverka intervjupersonerna.  

  

                                                 
57 Ibid., s. 145. 
58 Kvale (1997), s.124-125. 



18 
 

Urval 

I denna studie har det gjorts subjektiva urval då deltagarna i studien valts ut. Det betyder att 

deltagarna handplockats då de har speciella kvaliteter, förväntas bära på den informationen 

eller kunskap som studien eftersöker samt att de har relevans för undersökningstemat. I 

subjektiva urval väljs personer som anses mest troligt kunna bidra med värdefull data.59 I 

denna studie har deltagarna huvudsakligen tre gemensamma nämnare – de är alla 

förskollärare, arbetar på mindre orter där det statistiskt sett finns procentuellt färre barn med 

annat modersmål än svenska än genomsnittet i Sverige samt arbetar i barngrupper där barn 

med annat modersmål än svenska ingår och/eller barn som av andra orsaker än modersmål, 

t.ex. ålder, inte utvecklat ett verbalt kommunikationssätt med pedagogerna. Anledningen till 

att endast förskollärare valdes ut som intervjupersoner, trots att även barnskötare ingår i 

arbetslagen på förskolorna, är att just förskollärarna förväntas bära på den informationen 

studien söker eftersom det är just förskollärarna som enligt läroplan för förskolan har ansvaret 

för den pedagogiska dokumentationen.60 De sju förskollärare som deltagit i den här studien 

blev alla utvalda av förskolechefer, alternativt utvecklingsledare, i respektive kommun då det 

via dem jag fick kontakt med förskollärarna.  

Argumentet för denna studies val av fall grundar sig på den avvikande 

undersökningsenheten, vilket betyder att fallen valts ut för att det på något vis är en kontrast 

till normen.61 I denna studie är normen genomsnittet i Sverige för alla inskrivna barn i 

förskolan med annat modersmål än svenska, vilket är 21 % av alla inskrivna barn, medan 

genomsnittet i de normbrytande orterna där fallstudierna utförts är betydligt lägre än så, 

nämligen 7 %, 12 % och 13 %.62 Anledningen till att avvikande undersökningsenhet valdes 

var att då det förekommer färre barn med annat modersmål än svenska kan risken öka för att 

det bland dessa barn finns färre som har samma modersmål. Nackdelen med att få barn talar 

samma modersmål är att modersmålslärare och andra språkresurser, som t.ex. tolk eller 

pedagogiskt material, för ett specifikt språk kan ha brister eller saknas. Därför undersöker 

studien normbrytande orter för att se hur arbetet kan se ut där resurser kan vara bristande av 

den anledningen att huvudmannen ej är tvungen enligt skollag att ordna modersmålslärare.63 

  

                                                 
59 Denscombe (2000), s. 23. 
60 Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. http://www.skolverket.se (2013-11-22). s. 14-
15. 
61 Denscombe (2000), s. 44 - 45. 
62 Skolverket, jämförelsetal. http://www.jmftal.artisan.se (2013-11-24). 
63  www.riksdagen.se Skolförordning (2011:185). (2013-12-01) 

http://www.jmftal.artisan.se/
http://www.riksdagen.se/
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Databearbetnings- och analysmetod 

Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet i denna studie har metoden kvalitativ 

analys med ett fenomenografiskt perspektiv använts då denna metod är förenlig med studiens 

teoretiska perspektiv, det fenomenografiska perspektivet, och med studiens 

datainsamlingsmetod, kvalitativ intervju. Resultatet av en kvalitativ forskning som har ett 

fenomenografiskt perspektiv redovisar möjliga variationer av uppfattningar inom ett visst 

område. Dessa resultat syftar till att du som läsare ska få en insikt om att just dessa 

uppfattningar och föreställningar kan förekomma.64 

Bearbetningen av datamaterialet skedde i form av transkribering av intervjumaterialet. Då 

intervjuerna skrevs ut kom jag som författare i närkontakt med datamaterialet. Själva 

utskrivande väckte samtalet till liv samtidigt som det gjorde det lättare att plocka fram det 

kvalitativa ur intervjun – det var smidigare att bläddra igenom en utskriven intervju än att 

spola fram och tillbaka under lyssnandet av ljudinspelningarna. Under transkriberingen av 

intervjun skrevs små kommentarer och sammanfattningar i anslutning till den intervjuades 

ord, dessa fungerade som stöd i bearbetningen av resultatdelen i denna studie.65 

Då en analysmetod är kvalitativ innebär det att metoden används till att karaktärisera och 

beskriva egenskaperna hos något eller någon för att på så vis kunna gestalta det.66 I den här 

studien har metoden använts för att undersöka intervjupersonernas uppfattningar och 

föreställningar. Hur verkligheten faktiskt är, eller om det intervjupersonerna upplever är 

sanning även upplevs som sanning av andra, har därför inte fastställts. I analysen har 

intervjupersonernas olika upplevelser och uppfattningar karaktäriserats, beskrivits och 

kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställningar.67 

Fördelarna med kvalitativ analys som har betydelse för den här studien är att de 

beskrivningar och teorier undersökningen bidrar med är förankrade i verkligeten vilket 

minskar misstankar om att teorierna är tagna ur luften. En annan fördel är att den kvalitativa 

analysen kan hantera invecklade situationer och ge möjlighet till en eller flera alternativa 

förklaringar. Nackdelen med kvalitativ analys är att datamaterialet och resultaten kan vara 

mindre representativa och inte generaliserbara, att tolkningen av forskningen är för nära 

kopplad med forskarens egna personliga åsikter och övertygelser, att det finns risk att ord som 

sagts under en intervju rycks ur sitt sammanhang och då får en annan betydelse än den 

ursprungligen hade och till sist – risken finns att förklaringar och slutsatser blir förenklade i 

strävan mot att komma fram till ett allmänt och generellt resultat.68 För att undvika 

nackdelarna försökte jag under intervjuerna i största möjliga mån undvika ledande frågor samt 

                                                 
64 Larsson (1986), s. 24. 
65 Denscombe (2000), s. 155. 
66Larsson (1986), s. 7 – 8. 
67 Ibid., s. 12 – 14. 
68 Denscombe (2000), s. 259 – 261. 
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så använde jag mig flitigt av tolkande frågor för att bekräfta och kontrollera om jag förstått 

intervjupersonernas ord på rätt sätt. Nackdelen att datamaterialet, vilket i denna studie är 

fallstudier, och resultaten kan vara mindre representativa och inte generaliserbara går inte att 

undvika här. Dock väger fördelen med denna studie upp just den nackdelen – fallstudier har 

ett värde i sig själv då de kan förklara varför vissa fenomen uppstår och inte bara redovisar ett 

visst resultat.69 Därför spelar det mindre roll för denna studie att resultatet inte går att 

generalisera. 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten av en kvalitativ studie kontrolleras genom att titta på om studien undersökt vad 

den var avsedd till att undersöka, med andra ord – studien är valid om resultatet kan knytas 

samman med studiens syfte.70 Validiteten av denna studie kontrolleras genom att syfte och 

frågeställningar både analyseras och diskuteras i relation till studien resultat. 

Reliabiliteten kontrolleras genom att undersöka om resultaten är tillförlitliga eller ej.71 För 

att en studie ska klassas som tillförlitlig ska samma resultat och slutsatser kunna dras om 

någon annan genomför intervjuerna – för att detta ska vara möjligt krävs det att författaren till 

studien dels förklarar syftet och teori kring studien, dels genomförandet av studien samt 

resonemangen för urvalen i studien.72 Om resultaten av intervjuer ska anses tillförlitliga ur 

läsarens perspektiv är det viktigt att beskrivningar av uppfattningar och kategoriseringar 

författaren av studien gjort illustreras av ett eller flera citat. Citaten i sig är inte något bevis för 

att författaren tolkat något på det absoluta rätta sättet, utan ska ses som ett hjälpmedel för 

läsaren att fånga innebörden utifrån forskarens tankar.73 

För att öka reliabiliteten av denna studie har både tidigare forskning, genomförandet, 

urvalet och syftet tydligt förklarats i de olika delarna av studien, intervjuguiden som användes 

vid samtliga intervjuer är bifogade längst bak i denna studie samt har citat från intervjuerna 

illustrerats i resultat- och analysdelen. 

 

 

  

                                                 
69 Denscombe (2000), s. 42. 
70 Kvale (1997), s. 215. 
71 Ibid., s. 208. 
72 Denscombe (2000), s. 250. 
73 Larsson (1986), s. 39. 
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Etiska överväganden 

Då denna studie innehåller datamaterial i form av intervjuer med personer bygger studien på 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.74 Informationskravet innebär att de som deltar i 

undersökningen, i denna studie intervjuer, ska informeras om syftet med studien, villkor för 

deltagande samt att det är frivilligt att medverka och att man när som helst får avbryta 

deltagandet.75 Deltagarna i denna studie har informerats om detta. Samtyckeskravet innebär 

bland annat att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan – t.ex. hur länge och på vilka 

villkor denne deltar samt att den när som helst kan avbryta sitt deltagande.76 Därför har 

intervjudeltagarna fått bestämma både tid och plats för intervjuerna, dock har jag 

rekommenderat att undansätta cirka en timme för intervjun – vilket alla deltagare samtyckt 

till. Konfidentialitetskravet behandlar deltagarnas anonymitet och kräver att obehöriga ej ska 

kunna ta del av deras personuppgifter.77 Allt datamaterial i studien som har med 

personuppgifter att göra har kodats och deltagarna har blivit anonymiserade på så vis att deras 

namn kodats och arbetsplatsens namn utelämnats – andra personuppgifter såsom ålder, 

modersmål, kön, stad och en översiktlig yrkesbakgrund har dock inte kodats om då detta är 

variabler som är av intresse för studien och analyseras i resultatdelen. Nyttjandekravet innebär 

att uppgifter insamlade för forskningsändamål inte får användas kommersiellt eller på andra 

ovetenskapliga sätt.78 Kravet uppnås då det insamlade och bearbetade datamaterialet endast 

kommer att användas i den här studien. 

  

                                                 
74Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-sammhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se (2013-11-24), s. 6. 
75 Ibid., s. 7. 
76 Ibid., s. 10. 
77 Ibid., sid. 12. 
78 Ibid., s. 14. 

http://www.codex.vr.se/
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Resultat och analys 

Resultatet av denna studie analyseras ur ett fenomenografiskt perspektiv, med andra ord: det 

är denna del som redovisar intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser.79 Redovisningen 

av datamaterialet är sammanvävt med analysen av resultatet.  Resultatet är kategoriserat 

utifrån studiens syfte och frågeställningar för att du som läsare tydligt ska kunna se en 

koppling mellan dessa och resultatanalysen.  

Kategorierna är följande: 

 Pedagogisk dokumentation: Roll för verksamhetsarbetet(A) 

 Pedagogisk dokumentation: Olika metoder och tillvägagångssätt (B) 

 Pedagogisk dokumentation: Ansvar- och arbetsfördelning (C) 

 Pedagogisk dokumentation: Barns delaktighet(D:1) 

 Pedagogisk dokumentation: Barns delaktighet – ej utvecklat språk(D:2) 

 Pedagogisk dokumentation: Barns delaktighet – annat modersmål (D:3) 

 Pedagogisk dokumentation: Stöd (E) 

Alla intervjupersonerna är anonymiserade. Namnen i studien är fingerade och även kodade 

med siffror. I löptexten används de fingerade namnen för att du som läsare lättare ska kunna 

hålla isär de olika intervjupersonerna.  

  

                                                 
79 Marton & Booth (2000), s. 146. 
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Intervjupersonernas bakgrund 

Enligt senaste statistik har 21 % av alla inskrivna barn i Sveriges förskolor annat modersmål 

än svenska. I de tre orterna intervjupersonerna kommer ifrån var andelen betydligt lägre: 

Kommun 1 har 12 %, kommun 2 har 7 % och kommun 3 har 13 %.80 Nedan följer en tabell 

med bakgrundsinformation om intervjupersonerna, denna kan vara till hjälp för dig som läsare 

att orientera dig i resultatdelen. 

 

 

  

                                                 
80 Skolverket, jämförelsetal. http://www.jmftal.artisan.se/  2013-12-12 

 Kommun Antal år som 

förskollärare 

Modersmål Andra 

språk 

Ålder på 

barngrupp 

Förskollärare 1 

”Anna” 

1 11 år Svenska Engelska 3-5 år 

Förskollärare 2 

”Barbro” 

1 6 år Svenska Engelska 1-3 år 

Förskollärare 3 

”Cecilia” 

1 21 år Svenska Italienska, 

engelska 

3-5 år 

Förskollärare 4 

”Elvira” 

2 15 år Svenska Arabiska, 

engelska 

3-5 år 

Förskollärare 5 

”Frida” 

2 33 år Svenska Engelska 1-3 år 

Förskollärare 6 

”Gun” 

2 37 år Svenska Engelska 3-5 år 

Förskollärare 7 

”Helen” 

3 14 år Svenska Engelska 3-5 år 

http://www.jmftal.artisan.se/default.aspx
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Pedagogisk dokumentation: Roll för verksamhetsarbetet(A) 

De intervjuade förskollärarna tycker att den pedagogiska dokumentationens roll för 

verksamheten är att synliggöra verksamheten och läroplanen. De flesta av förskollärarna 

tycker att den huvudsakligen ska synliggöra verksamhet och läroplan för barn och föräldrar. 

Det ska med barnen, utifrån läroplanen. Det är ett sätt att synliggöra läroplanen för föräldrar 

och barn. (Elvira) 

Andra tycker att den huvudsakligen ska synliggöra detta för pedagogerna själva. 

Jag tror verkligen att det är en hjälp att se sin egen verksamhet, om man får till den… (Helen) 

Anna säger att det blivit nästan för stort med pedagogisk dokumentation, men tycker inte 

att det beror på själva uppgiften, utan på vilka krav man har på sig själv gällande utseendet av 

dokumentationen och frekvensen av kopplandet till läroplansmålen. Ingen av förskollärarna 

ser arbetet med den pedagogiska dokumentationen som någon belastning, men däremot anser 

de flesta att de behöver utveckla sin pedagogiska dokumentation och flera av dem betonar att 

de är i startgroparna med det pedagogiska dokumentationsarbetet. Helen har följande 

förklaring till varför hon tror det är på det viset: 

Jag tror att pedagogiska dokumentationen drog igång på allvar efter revideringen av 

läroplanen, eftersom skolverket kom ut med ett stödmaterial då. 

Jag får intrycket av att förskollärarna är överens om att reflektion och pedagogisk 

dokumentation hör ihop. Återkoppling och uppföljning är också ord som ofta nämns ihop med 

pedagogisk dokumentation.  

Det blir inte nån pedagogisk dokumentation förs man har använt sig av dokumentationen.. 

(Frida) 
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Pedagogisk dokumentation: Olika metoder och tillvägagångssätt (B) 

Anna, Barbro, Cecilia och Helen använder sig av iPads vid dokumentationsinsamlingen. De 

använder sig till viss del även av kamera, men Barbro använder endast iPads. De som 

använder sig av iPads gör mycket av dokumentationen tillsammans med barnen och låter 

också barnen dokumentera själva, 

Barnen dokumenterar ju mycket själva vad de gjort. Tack vare tekniken. De får fota och filma 

med iPadsen, det låter vi dom göra själva. (Anna). 

Resten av förskollärarna använder sig nästan uteslutande av kamera. Flera berättar att sättet 

att fotografera har förändrats i och med den pedagogiska dokumentationen. Förut togs korten 

mer för att få med alla barnen på bilden, liknande hur man tar kort till familjealbumet hemma. 

Nu är fokus inte på själva barnet då bilden tas, utan fokus ligger på att bilden visar hela eller 

delar av processen.  

Nu tar man bilderna mer närmare, på djupet. På det som händer. T.ex. när ett barn skriver är 

det på handen man tar bilden, där skrivandet sker. För det är ju det man vill få ut av det hela. 

(Anna). 

Huvudsaken är processen, inte at man måste ta kort på alla sju utan att jag tar kort på det som 

håller på med. (Cecilia). 

Frida anser att det är viktigt att man som pedagog reflekterar innan man dokumenterar, dels 

för att det spar tid men också för att man inte kan ” köra upp en kamera under näsan på dem 

hela tiden!”. Gemensamt för dem som använder kamera är att det oftast är pedagogen som 

dokumenterar, gemensamt för de som använder iPads är att det oftast är barnen som 

dokumenterar.  

Anna är den enda av intervjupersonerna som även använder tankekartor som 

dokumentationsinsamlingsmetod. Tankekartorna utformas och används ihop med barnen 

under t.ex. samlingar. De får rösta och reflektera. Tankekartorna sätts upp på väggen för att 

barnen ska kunna gå tillbaka och se vad de röstat på. Pedagogerna använder också 

tankekartorna som underlag för reflektion och uppföljning under arbetslagsplaneringar, de 

följs även upp tillsammans med barnen. 

Elvira är den enda som använder en daglig dokumentation som visar vad som skett under 

dagen, denna dokumentation gör hon själv och sätter upp på väggen till föräldrarna och 

förnyas dagligen. 

På Elviras avdelning finns ingen skrivare, vilket försvårar dokumentationsprocessen. De 

flesta som använder iPads har trådlösa skrivare – sk. air print-skrivare. Huruvida det finns 

lättillgängliga (och tekniska) insamlingsmetoder verkar vara en avgörande faktor för 

frekvensen på dokumentationsinsamlandet- och användandet, de som har en smidig teknisk 

lösning på eller nära sin avdelning dokumenterar oftare och mer tillsammans med barnen. 
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Den dokumentationsanvändning som förut rådde på alla intervjuades arbetsplatser var 

portfolio. Elvira är den enda av förskollärarna som fortfarande använder portfolio. 

Personligen ogillar hon det, det tar för lång tid och barnens intressen tas inte tillvara på 

samma sätt. Hon skulle vilja att pärmarna var sorterade i kronologisk ordning istället, 

Det skulle vara mycket bättre. Det är så jag skulle vilja att det fungera, men nu är det ju så att 

bildningsstyrelsen bestämt att så ska det va i xxx (kommun 2) så då får vi rätta oss efter det. 

De andra två förskollärarna från kommun 2 delar dock inte samma uppfattning om hur 

bildningsstyrelsen beslutat, då de frångått portfolio och istället använder sig av en 

verksamhetespärm (även kallad projektpärm av vissa, men jag kommer att benämna det som 

verksamhetspärm i denna studie). 

Gemensamt för alla som har slutat med portfolio är att de tyckte det var för tidskrävande. 

Majoriteten tyckte även att portfolion inte räknades som pedagogisk dokumentation, utan mer 

var som ett fotoalbum och det var oklart vad som skulle sättas in under de olika flikarna i 

portfolion (Frida). Att samla in material till portfolion sågs som ett stressmoment då det tog 

väldigt mycket av pedagogernas planeringstid (även kallad barnfri tid av vissa förskollärare, 

men i denna studie kommer jag använda termen planeringstid). Den enda som har positiva 

saker att säga om portfolion är Gun som säger att hon:  

kan sakna dom här portfoliopärmarna ibland, men samtidigt kan jag känna att med den här 

arbetsbördan vi har idag så hinner man inte med. 

Själva portfoliopärmarna finns dock kvar hos Anna och Cecilia, men portfolioflikarna har 

tagits bort och är nu istället sorterade i kronologisk ordning. Dessa pärmar benämns i den här 

studien som individuella pärmar. Skillnaden mellan portfolio och individuella pärmar är att 

portfolion hade förbestämda sorteringsflikar utformade efter portfolio-idén, individuella 

pärmar har inget speciellt krav på innehåll utan pedagoger och/eller barn sätter in material de 

själva tycker är relevant. Gun använder även hon individuella pärmar, dock endast med de 

barn som ingår i hennes NTA-grupp (Naturvetenskap och Teknik för Alla-grupp).  

Alla förskollärare, förutom Elvira, använder sig av verksamhetspärmar. Dessa pärmar kan 

efter förskollärarnas beskrivningar delas upp i två kategorier. I den ena är dokumentationen 

sorterad efter kronologisk ordning och i den andra är dokumentationen sorterad under flikar – 

antingen flikar som har att göra med verksamhetsplanen, läroplanen eller både och. De 

verksamhetspärmar som är sorterade efter flikar tycker jag är snarlika de gamla 

portfoliopärmarna – vad som ska in under vilken flik verkar fortfarande vara lite oklart. 

Skillnaden är att verksamhetspärmen har fokus på gruppen, inte individen som 

portfoliopärmarna har/hade. Syftet med verksamhetspärmen är enligt samtliga att synliggöra 

vad verksamheten erbjuder barnen och synliggöra läroplanen. Alla barn är inte med på all 

dokumentation som sätts in i pärmen eftersom ingen tvingar barnen att delta i alla aktiviteter 

som dokumenteras, men alla barn finns representerade någonstans i pärmen. Nästan alla 
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föräldrar är okej med detta, det är bara Gun som har erfarenhet av föräldrar som ifrågasatt 

”varför deras barn inte fått vara med på allt”. Verksamhetspärmen används av flera 

förskollärare även som inspiration till framtida aktiviteter, underlag vid planeringar, 

föräldramöten och chefssamtal. 

Alla använder sig av väggdokumentation. Oftast är det väggdokumentationen som sedan 

sätts in i verksamhetspärmen (för de som använder sig av detta). Elvira, som ej använder 

verksamhetspärm, sätter upp barnens tema-arbete på väggdokumentationen samt den dagliga 

dokumentationen. 

Barbro, som enbart dokumenterar via iPad, använder ibland storbildsduk där 

dokumentationen visas för barnen via bildspel eller filmer så att alla barn samtidigt 

tillsammans kan reflektera över dokumentationen. Hon berättar att de följer upp 

dokumentationen med barnen då de ”tar upp och visar samma dokumentation igen efter 

några veckor och då kan barnen återberätta vad de gjort!” 

Pedagogisk dokumentation: Ansvar- och arbetsfördelning (C) 

Då det kommer till ansvar och arbetsfördelning av den pedagogiska dokumentationen kan 

intervjupersonerna delas in i två kategorier: de som inte ser någon skillnad mellan barnskötare 

och förskollärare och de som ser skillnad mellan dessa två befattningar. Anna, Barbro och 

Helen hör till den första kategorin medan resten hör till den andra. Gemensamt för alla i första 

kategorin (som ej ser någon skillnad) är att alla har lika mycket planeringstid, använder sig av 

iPads vid pedagogisk dokumentation och gör barnen delaktiga i både 

dokumentationsinsamlingen och reflektionen av dokumentationen. De som inte ser någon 

skillnad gällande ansvar och arbetsfördelning mellan barnskötare och förskollärare säger sig 

däremot se en skillnad på ansvar och arbete beroende på vilken person det gäller – det är 

alltså enligt dem personlighet, vilja och engagemang som har betydelse för hur mycket ansvar 

och arbete som läggs ner på den pedagogiska dokumentationen. 

Resterande förskollärare, som tillhör den andra kategorin (som ser skillnad), har inte lika 

mycket planeringstid som barnskötarna. Där varierar skillnaden mellan 1-1,5h/v beroende på 

om du är förskollärare eller barnskötare (barnskötaren har mindre planeringstid). Cecilia (som 

också ser skillnad) har dock lika mycket planeringstid som barnskötarna. En av dem som ser 

skillnad mellan förskollärare och barnskötare är Frida, hon upplever att det är: 

skillnad på hur stor koll man har på planering och pedagogisk dokumentation beroende på 

utbildning, men ändå har alla ansvar att bidra med egna reflektioner till den pedagogiska 

dokumentationen. 

Att barnskötarna inte har lika stor koll löser hon genom att förskolläraren kan få visa och 

hjälpa barnskötarna ibland, vilket hon ger uttryck för att vara legitimt då ”det är 

förskollärarna som har det yttersta ansvaret.” Men de finns även andra uppfattningar om 
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skillnader mellan de två befattningarna: kvalitén och fokus varierar beroende på utbildning, 

förskollärarna kan se mer på djupet (Cecilia) och att  

förskollärana gör mer obetalt arbete som att arbeta med utvärderingar, dokumentationer och 

likabehandlingsplan hemma. Och förskollärarna försöker mer synliggöra läroplanen i den 

pedagogiska dokumentationen än vad barnskötarna gör. (Elvira). 

Gemensamt för kategorin som ser skillnad mellan befattningarna är också att nästan 

utselutande används kamera till dokumentation, och då är det oftast pedagogerna som 

fotograferar. Barnen är inte delaktiga i samma utsträckning som i kategorin av förskollärare 

som inte ser skillnad mellan befattningarna. Elvira gör dock föräldrar och barn delaktiga i 

tema-arbete, men den dagliga dokumentationen som sätts upp till föräldrarna gör hon själv. 

Vissa har ansvarsbarn, andra inte. Ansvarsbarn kan förklaras som det eller de barn som en 

viss pedagog har ansvar över att utföra individuell dokumentation på och ha 

utvecklingssamtal med. Uppgiften att vara ansvarspedagog varierar mellan de olika 

förskollärarna, Helen berättar att ansvarspedagogen förbereder för samtalet sedan diskuteras 

barnet i arbetslaget så att det blir alla syn på barnet som förmedlas till föräldern, och det är 

så jag uppfattar att resterande förskollärare även ser på sin uppgift som ansvarspedagog. 

Variationen i uppgiften att vara ansvarpedagog är att hälften endast har utvecklingssamtal 

med sina ansvarsbarn, medan resterande halvan (Anna, Barbro och Cecilia) har 

utvecklingssamtal med även andras ansvarsbarn beroende på hur de uppsatta samtalstiderna 

passar föräldrarna.  

De som valt att inte ha ansvarsbarn ser fördelar med detta, 

Vi har valt att alla ska se alla barn. Vi berättar för varandra vid barnfri tid och vidarebefordrar det 

vi sett hos enskilda barn, både positiva och negativa saker. Det gör att vi upptäcker att vi kan ha 

sett olika saker, och det tror jag inte vi skulle göra om vi hade ansvarsbarn. Det är ett skönt 

arbetssätt för då kan jag svara när alla föräldrar frågar om deras barn, och det blir inte lika sårbart 

om nån blir borta. (Anna) 

Alla förskollärare har berättat att både barnskötare och förskollärare håller i 

utvecklingssamtalen. Elvira tycker at det är skönt att få avlastning och slippa ha alla 

utvecklingssamtal ensam: 

 Men om jag skulle ha alla själv skulle jag ju veta vilken kvalitet de håller. Ur en kvalitetssynpunkt 

skulle det vara bättre om bara förskollärare hade utvecklingssamtalen. 
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Pedagogisk dokumentation: Barns delaktighet(D:1) 

De förskollärare som använder sig av iPads i den pedagogiska dokumentationen gör barnen 

delaktiga då de låter barnen dels på egen hand och dels tillsammans med pedagogerna samla 

in dokumentationsmaterialet (foto, film, ljudinspelningar). Barnen är även delaktiga i 

reflektionsarbetet och uppföljning, t.ex. genom att barnen i smågrupper får kolla på 

dokumentation ihop och de barn som är med i dokumentationen återberättar för de som inte 

deltagit (Barbro). 

De som dokumenterar via kamera låter inte barnen var delaktiga i samma utsträckning då 

det ofta är pedagogerna som fotograferar. Gun upplever att barnen är delaktiga i 

datainsamlingen då de får säga vad som ska stå på dokumentationen (då pedagogerna ska 

skriva rent det material de samlat in), de får även granska och godkänna det som ska sättas in 

i verksamhetspärmen. Jag skulle mer kalla det för redigering av pedagogernas datainsamling, 

än att barnen är delaktiga i datainsamlingen. Den förskollärare som skiljer sig från de andra 

kamera-användarna är Elvira som låter barnen, och deras föräldrar, agera fotograf i och med 

att de får göra delar av den pedagogiska dokumentationen hemma. Dock är barnen ej 

delaktiga i den dagliga väggdokumentationen, den gör Elvira själv.  

De två förskollärare som har individuella pärmar gör barnen delaktiga i val av 

pärminnehåll i olika utsträckning. Anna låter barnen sätta in den dokumentation de själva vill 

i sina individuella pärmar, utan att styra eller stoppa. Cecilia är mer styrande över vad som 

ska in i dessa pärmar, hon berättar att hon ”nästan måste stoppa dom så dom inte sätter in 

ALLT. De kan sitta och rita en gubbe och sen ska den i pärmen…”. De individuella pärmarna 

hos Anna är endast till för barnen, medan jag upplever att pärmarna hos Cecilia är minst lika 

mycket, om inte mer, till för de vuxna.  

Barnen som använder tankekartor som en del av den pedagogiska dokumentationen är 

delaktiga i detta då de både är med och utformar tankekartorna, antingen bestämmer de vad 

pedagogerna ska skriva på tankekartorna eller så får de skriva/rita själva. De får rösta och 

reflektera kring tankekartorna. Tankekartorna följs även upp tillsammans med barnen.  

Alla förskollärare berättar att de utgår från barnens intresse då ett tema eller projekt ska 

inledas, och tycker på så vis att barnen blir delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. 

Skillnaden mellan förskollärarna är att bara hälften (samma halva som inte ser någon skillnad 

på förskollärare och barnskötare) tydliggör delaktigheten och samtalar om den med barnen. 

Ibland glöms det bort att göra barn delaktiga i dokumentationen bara för att det ska gå 

snabbare, men det blir ett helt annat resultat när dem får vara med tycker Cecilia. 
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Pedagogisk dokumentation: Barns delaktighet – ej utvecklat språk(D:2) 

Barbro och Frida arbetar med barn som ännu inte utvecklat något språk. Frida arbetar även 

med flera barn vars föräldrar har annat modersmål än svenska. Hon ser dock ingen skillnad på 

om barn (eller deras föräldrar rättare sagt) har annat modersmål än svenska då ingen har 

något utvecklat språk ändå. 

Frida upplever att hon gör barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att 

ta ett barnperspektiv och utforma aktiviteter efter barnens intressen. Hon är uppmärksam och 

lyssnar så att barn kan få hjälp att gå vidare med sina upplevelser. Hon testar sig fram och 

följer upp och utvecklar, och hon reflekterar ständigt.  

Barbro tycker barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen då hon förtydligar 

delaktigheten för barnen medan de tillsammans planerar och tar beslut genom att benämna 

och prata om delaktigheten ”Vi visar det genom att benämna för barnen att de är delaktiga 

genom att säga: nu **** så cyklar vi för att du ville det.”. Hon menar att eftersom barnen är 

så pass små är det viktigt att benämna delaktigheten då den sker eftersom barnen har svårt för 

att verbalt kommunicera om dåtid då de saknar språkredskap för det.   

Skillnaden mellan Barbros och Fridas sätt att göra barnen delaktiga är att Barbro pratar 

med barnen om delaktigheten och för en dialog kring aktiviteterna medan de sker. Frida gör, 

enligt min uppfattning, inte barnen delaktiga i den pedagogiska dokumentationen så att 

barnen blir medvetna om sin delaktighet. Jag skulle istället kalla det för att hon utgår från 

barnens intresse i sin personliga (yrkesrollens) pedagogiska dokumentation.  

Barnen bekräftas genom att hjälpa dem sätta ord på saker och känslor, samt använda sig 

mycket av visuellt material som t.ex. valkort där barnen kommunicerar via bildspråket, 

berättar Frida. Även Barbro använder mycket visuellt material och anser att just bilder och 

fotografier har stor betydelse för barn som inte har något utvecklat verbalt språk. Hon berättar 

följande: 

En flicka som gått här ett halvår har inte sagt ett ord. Men nu när hon får vara med på 

dokumentationen och se bilder på sig själv där hon gör saker så kommer plötsligt orden! Jag tror 

det spelar roll att de får se bilder och vara med själva och filma och ta kort och välja ut. 

Barbro säger sig ha ett näravarande arbete med barnen för att tolka och känna av deras 

intressen och viljor för att på så vis göra barnen delaktiga. ”Visst kräver det mycket av en, 

men det är det ju värt!”. 
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Pedagogisk dokumentation: Barns delaktighet – annat modersmål (D:3) 

Flera av förskollärarna tycker att det kan vara svårt att veta hur mycket barn med annat 

modersmål än svenska förstår, men samtliga poängterar att det viktiga är inte att de förstår 

allt som sägs utan att de deltar i verksamheten och den pedagogiska dokumentationen 

(Anna). När barnen inte kan det svenska språket tycker Elvira att det är viktigt att jobba 

mycket nära dessa barn för att ”bygga upp en relation och visa att man finns där, bygga upp 

ett förtroende för barnet så att den blir trygg. Det kräver energi, och annan planering”. En 

förskollärare berättar om ett barn med annat modersmål än svenska som förstår vad de säger 

till honom på svenska men är för blyg för att själv tala svenska.  

Jag tror han varit så blyg att han inte vågat höra sin röst på svenska. Han snackar arabiska och kan 

prata ganska högt men när han pratar svenska så viskar han. (Gun) 

Men hon har märkt att ju mer trygg barnet verkar vara i verksamheten desto mer svenska 

kommer det, om än oftast i form av viskningar.  

Alla förskollärare låter barnen prata på de språk de vill, de flesta försöker också lära sig 

ord och sånger på barnens modersmål. Cecilia berättar att i de hemmen där annat modersmål 

än svenska OCH svenska förekommer har bett föräldrarna att använda sig av båda språken för 

att barnen ska förstå att det är okej att tala fler språk än ett. För att visa att det är okej att 

vara flerspråkig har Helen satt upp en välkomstskylt på avdelningen där det står 

”välkommen” på många olika språk.  

Ingen av förskollärarna upplever att barn med annat modersmål än svenska inte har något 

intresse av den pedagogiska dokumentationen, många av dem upplever att barnen tycker om 

att fotografera och titta på bilderna i den pedagogiska dokumentationen men att den verbala 

delen av den pedagogiska dokumentationen inte ses som lika intressant som för de barn som 

kan kommunicera på svenska. 

Jag får ett allmänt intryck av att den pedagogiska dokumentationen som görs för och/eller 

tillsammans med barn som har annat modersmål än svenska är väldigt individanpassad – 

kraven är lägre än för de barn som talar svenska. I den pedagogiska dokumentationen verkar 

det viktigare att barnen med annat modersmål än svenska är med i processen av olika 

aktiviteter och teman – men att barnen ska reflektera, återberätta och följa upp verkar ingen av 

förskollärarna varken kräva eller förvänta sig. 
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Pedagogisk dokumentation: Stöd (E) 

Hälften av förskollärarna har ingen modersmålslärare. Helen har efterfrågat det men blivit 

nekad av kommunen. Barbro, som jobbar på en småbarnsavdelning, berättar att i hennes 

kommun har bara barn över 3 år rätt till modersmålslärare. Elvira arbetar med asylsökande 

barn och upplever därför att man inte hinner organisera med modersmålslärare då barnen 

knappt hinner vara med i varken verksamheten i den pedagogiska dokumentationen eftersom 

de ofta bara blir inskolade och sedan förflyttade. 

Förskollärarna från kommun 1 (Anna, Barbro och Cecilia) har uppfattningen att alla barn 

över 3år har rätt till modersmålslärare. Förskollärarna från kommun 2 och 3 har uppfattningen 

att modersmålslärare bara är en rättighet för elever som går i skolan. Dock har Frida och Gun 

från kommun 2 tillgång till en modersmålspedagog i arabiska, men detta ses som en bonus. 

Gun tycker däremot att alla barn behöver och borde ha modersmålspedagog. 

Modersmålspedagogen de har gör en egen pedagogisk dokumentation som dels skickas hem 

till föräldrarna och dels sätts upp på väggdokumentationen och sätts i verksamhetspärmen. 

Modersmålslärarna hos förskollärare Anna och Cecilia gör ingen pedagogisk dokumentation, 

de samarbetar bara kring själva språkdelen – t.ex. om pedagogerna vill ha reda på om ett barn 

som är svag i det svenska språket även är svag på sitt modersmål. Modersmålslärarna hos 

Cecilia har projekt/teman ihop där de satsar på språket. Ingen av de som har tillgång till 

modersmålslärare eller pedagog gör en gemensam pedagogisk dokumentation tillsammans. 

Cecilia upplever att det inte är modersmålslärarnas uppgift, utan deras uppgift är att: 

förstärka det vi gör här och målet är väl att det ska bli så pass intressant att andra barn också 

kommer och lyssnar, att dem får se olikheter – att det är okej att vi pratar olika språk. Och 

förstärka barnets språk också självklart. 

Tecken med stöd (en form av teckenspråk) används i större eller mindre utsträckning 

bland nästan alla de intervjuade förskollärarna, och då används det ihop med alla barn – 

oavsett verbal förmåga. ”Våra barn tycker det är roligt att teckna.” berättade Helen och jag 

får intrycket att resterande förskollärares barn håller med om det. Syftet med tecken som stöd 

är att ge barn utan verbal förmåga ett sätt att kommunicera på. Elvira berättade att tecken som 

stöd även används av blyga barn som inte vågar tala inför stor grupp: 

Alla vågar ju inte prata när man sitter i samlingsringen på fruktstunden. Då kan man få visa istället. 

Och ibland är det lättare att göra tecken när man har svårt med bokstäverna, det blir inte så 

utpekande. Stödtecken är ju bra för alla.  

Tecken som stöd har även som syfte att förstärka ord. Barbro, Frida och Gun använder sig 

även mycket av visuella material som bilder, fotografier och flanosagor (sagobilder som sätts 

upp på en tavla i takt med att sagan berättas) till förstärkning av ord. Några av förskollärarna 

berättar att det är noga med att benämna allt de gör och sätta ord på saker och känslor för att 
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förstärka så att barn med annat modersmål än svenska eller barn som ännu inte utvecklat ett 

språk än lär sig svenska språket. 

Barbro som använder sig enbart av iPads i den pedagogiska dokumentationen använder 

även iPads till språkappar och google translate för att uppmuntra och stödja flerspråkighet. 

Gun som använder iPads till endast appar (ingen dokumentation) har efterfrågat appar på 

arabiska men tyvärr inte fått hjälp med detta. 

Helen samarbetar med kommunens bibliotek. De har fått låna bok-påsar med böcker på 

barnens modersmål som föräldrarna (de som inte är analfabeter) kan få låna hem och läsa för 

barnen. Sedan läser de samma böcker fast med svensk text i förskolan. Barn från skolan (som 

ligger på samma område som förskolan) som också har annat modersmål än svenska har 

kommit och läst för förskolebarnen, detta önskar hon kunde ske oftare men skolan hinner 

tyvärr inte. 

Tolk, antingen via telefon eller på plats, får tas in vid behov enligt samtliga förskollärare. 

”Vid behov” kan vara vid inskolningar och utvecklingssamtal. Vissa 

modersmålspedagoger/lärare agerar även tolk, översätter texter, är med på föräldramöten och 

vid vissa inskolningar. Cecilia brukar även få tolkningshjälp av en vikarie som kan tala 

franska samt föräldrar på andra avdelningar som är flerspråkiga. 

”Jag tycker inte den stora biten är språket, det är nog mer kulturkrocken” berättade 

Anna och gav sedan exempel på utländska föräldrars olika syn på gränssättning, bestraffning, 

hur förskolan ser ut i olika länder etc. Även Barbro och Gun upplever att de kulturkrockar 

som kan bli med föräldrar som har annat modersmål än svenska är ett större problem än själva 

språket då det kommer till att förstå varandra. Gun vill ha stöd i detta genom att få veta mer 

omkring länderna de kommer ifrån för att ökad förståelse och för att undvika krockar och 

missförstånd. Men att fråga föräldrarna är något hon helst inte gör, utan då frågar hon hellre 

modersmålspedagogen då hon upplever att ”en del kanske inte vill prata om sina länder 

eftersom de har flytt och så, så då vågar man liksom inte fråga. Det är ju liksom inget man 

säger: varför kom du hit då?”. Jag får uppfattningen av att de andra som upplever denna 

kulturkrock, men några som inte gör det, också skulle vilja ha mer kunskap om länderna och 

kulturerna barnen med annat modersmål härstammar från.  
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Diskussion 

I denna del kommer jag föra en diskussion om pedagogisk dokumentation. Diskussionen är 

uppdelad i två områden för att du som läsare enkelt ska kunna navigera dig i texten. Först 

diskuteras studiens resultat och analys i relation till tidigare forskning och studiens syfte och 

frågeställningar för att slutligen diskutera pedagogiska konsekvenser av förskollärarnas 

uppfattningar.  

 

Tidigare forskning 

I artikeln om barns rätt och möjlighet till delaktighet i förskolan drog författarna slutsatsen, 

baserat på andra forskares empiri, att den språkliga förmågan är en avgörande faktor för barns 

delaktighet. Detta ställde dem sig kritiska till då de hävdar att det mer handlar om att tolka 

barns agerande och ge dem handledning för att göra barn delaktiga.81 Min empiri visar att 

båda dessa uppfattningar förekommer, de två förskollärarna som arbetar med barn som ej 

utvecklat ett verbalt språk delar samma uppfattning som författarna av artikeln medan de som 

arbetar med förskolans äldre barn anser att den språkliga förmågan är den avgörande faktorn 

för delaktighet. Dock får jag intrycket av att detta bara gäller de svensktalande barnen, för när 

förskollärarna talar om barn med annat modersmål än svenska anses de delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen ”bara dem är med på aktiviteten” – alltså ändras synsättet på 

barns delaktighet då barn utvecklar förmågan att tala svenska. Jag upplever därför att 

begreppet ”delaktighet” definieras på olika vis beroende på barnets svenska språkförmåga, 

vilket får mig att fundera om definitionen varierar för att pedagogerna lättare ska kunna 

”bocka av” läroplansmålen angående delaktighet. 

Den engelska forskningen som tidigare tagits upp visade att visuellt material gör barnen 

ägare av sitt eget lärande då de lättare kan ta till sig fotografier och teckningar än vad de kan 

ta till sig text.82 Några av förskollärarna visar att de har dessa uppfattningar då de beskriver 

sitt arbete med tankekartor och iPads. De andra förskollärarna ser mer det visuella materialet 

som språkstödjande, Dock är det bara hälften som uttalat en förståelse för vikten av det 

visuella materialet även i den pedagogiska dokumentationen.  

Inledningsvis i studien förklarades begreppet pedagogisk dokumentation som en 

dokumentation som leder till analys, reflektion och tolkning samt att den används i en 

pedagogisk process. Enligt Reggio Emilia-tänket ska reflektion föras i dialog mellan 

                                                 
81 Pramling Samuelsson & Sheridan (2003), s. 78 – 79. 
82 Bath (2012), s. 198-199. 
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pedagoger, barn och föräldrar.83 Min empiri visar att reflektionen är ett stort inslag hos de 

intervjuade förskollärarna, dock är det bara hälften av förskollärarna som aktivt reflekterar 

tillsammans med barn och föräldrar – den andra halvan reflekterar mest i arbetslag eller på 

egen hand. Detta gör mig tveksam till om barnen då är delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Min empiri visar även att samma halva inte gör barnen aktivt delaktiga i 

insamlandet av dokumentationen, vilket gör mig ännu mer tveksam till att kalla dessa barn för 

”delaktiga i den pedagogiska dokumentationen” (trots att dessa förskollärare upplever detta). 

Jag skulle hellre benämna det som att barnen synliggörs i pedagogernas pedagogiska 

dokumentation av verksamheten. 

Då nästan alla frångått portfolio-arbetet (i vilket fokus låg på individ) och istället satsar på 

verksamhetspärm (där fokus ligger på gruppen) som pedagogisk dokumentation verkar 

förskollärarens uppdrag att dokumentera, följa upp och analysera det enskilda barnet falla lite 

i glömska. Istället läggs all krut på förskollärarens uppdrag och ansvar att dokumentera, följa 

och analysera verksamheten som helhet.84 Att samtliga förskollärares uppfattning om att den 

pedagogiska dokumentationens roll är att synliggöra verksamheten och läroplanen, antingen 

för barn och föräldrar och/eller för pedagogerna själva, visar även detta på att uppdraget att 

föra en pedagogisk dokumentation med det enskilda barnet fallit lite i glömska.  

I kvalitetsrapporten från skolinspektionen framkom det att många pedagoger arbetar aktivt 

för att barn med annat modersmål än svenska ska lära sig svenska men att det är få som 

arbetar för att dessa barn ska utveckla sitt modersmål.85 Studiens empiri visar att detta 

stämmer även bland de förskollärare jag intervjuat då de flesta för ett aktivt språkarbete 

gällande svenskinlärningen men bara hälften av förskollärarna nyttjar modersmålslärare (och 

då inte i alla barns modersmål). Det framkommer dock av empirin att det finns andra sätt än 

nyttjande av modersmålslärare att utveckla modersmålet på – t.ex. som Barbro som använder 

speciella språk-appar i iPadsen som verktyg för utveckling. Detta är dock bara exempel på hur 

förskollärarna arbetar språkstödjande, men det finns inget i min empiri som tyder på att dessa 

språkstöd syftar till att stödja det pedagogiska dokumentationsarbetet med dessa barn. Då 

empirin visar att förväntningarna och kraven på barn med annat modersmål än svenska är 

lägre än svensktalande barn gällande delaktigheten i processen av den pedagogiska 

dokumentationen tyder även detta på att språkstöden som finns inte används i arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen. 

I kvalitetsgranskningsrapporten framkom det även att förskollärarnas ansvar handlar om att 

de ska ha mer planeringstid än övriga i arbetslaget samt att det var vanligt att förskollärarna 

ensam hade hand om alla utvecklingssamtal.86 Min empiri stämmer delvis överens med detta 

då hälften av förskollärarna har mer planeringstid än barnskötarna, dock har ingen av 

                                                 
83 Svenning (2011), s. 28. 
84 Skolverket (2010), s. 14. 
85 Skolinspektionen (2012), s. 41. 
86 Skolinspektionen (2012), s. 24. 
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förskollärarna ensam ansvaret för utvecklingssamtalen. Då hälften av intervjupersonerna 

delade upp ansvar och arbete beroende på person (personlighet, vilja och engagemang) 

istället för yrkesbefattning visar detta att i verksamheten är det lika vanligt att förskollärarens 

ansvar för den pedagogiska dokumentationen bara är en formell formulering utåt, då ansvaret 

delas upp efter person, som att det är en reell formulering som synliggörs både i läroplan och i 

verksamheten då ansvaret delas upp efter yrkesbefattning. Min empiri stödjer således att 

förskollärarnas förtydligande ansvar behöver definieras för den egna verksamheten.87  

Pedagogiska konsekvenser 

Mitt empiriska material visar att trots samtliga förskollärare har samma syn på den 

pedagogiska dokumentationens roll för arbetet ser det pedagogiska dokumentationsarbetet 

olika ut. De diktatiska frågorna hur, varför och för vem besvaras därmed på olika sätt trots att 

vad-frågan är densamma. Anledningen till detta tror jag kan vara just det att det saknas tydliga 

direktiv i läroplan över hur arbetet skall genomföras. För att barnen ska ha nytta av den 

pedagogiska dokumentationen och därmed användning för den krävs det att barnen är 

delaktiga i hela processen.88 Om barnen ej är delaktiga kan jag enligt min empiri tolka det 

som att den pedagogiska dokumentationen annars bara är ett dokument som är till för de 

vuxna för att visa hur pedagogerna arbetar. 

                                                 
87 Ibid., s. 8. 
88 Svenning (2011), s. 27 – 28. 
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Konklusion 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare upplever hur det pedagogiska 

dokumentationsarbetet ser ut med fokus på ansvar- och arbetsfördelning och barns delaktighet 

samt om arbetet varierar då arbetet gäller barn som ej verbalt kan kommunicera med 

pedagogerna. Utifrån mitt empiriska material kan jag utläsa att arbetet allmänt ser olika ut 

trots att förskollärarna delar samma syn gällande den pedagogiska dokumentationens syfte. 

Barns grad av delaktighet ser även den olika ut. Definitionen av delaktighet verkar variera 

beroende på om det talas om svensktalande barns delaktighet eller delaktigheten för barn med 

annat modersmål än svenska, de barn som talar svenska har helt andra krav på sin delaktighet 

av det pedagogiska dokumentationsarbetet än de barn som ej talar svenska och ”bara behöver 

vara med på aktiviteten som dokumenteras” för att räknas som delaktiga. 

Gemensamt för dem som gör barnen aktivt delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet 

är att dem använder sig av iPads och tankekartor istället för endast kamera som 

datainsamlingsmetod, att de mer ser skillnad på person än på utbildning är också en 

gemensam nämnare. Jag upplever att dessa förskollärare kommit längst med sin pedagogiska 

dokumentation och att de har hittat fungerande metoder och har en individualiserad 

människosyn men samtidigt har fokus på gruppen.  

Ansvars- och arbetsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare varierar på de olika 

förskolorna. Anledningen till det är att hälften av studiens deltagare fördelar ansvar och arbete 

utifrån personliga egenskaper, engagemang och vilja istället för att, som den andra hälften, 

fördela ansvar och arbete utifrån grad av utbildning.  

Begreppet delaktighet bör definieras i läroplan för förskolan och ansvarsfördelning samt syfte 

och tillvägagångssätt angående pedagogisk dokumentation bör skrivas fram tydligare. 

Metodisk vägledning i hur pedagogiskt dokumentationsarbete med barn som ej talar svenska 

eller har annat modersmål än svenska bör tas fram då resultatet av denna studie finner att 

arbetet med dessa barn skiljer sig från det pedagogiska dokumentationsarbetet med 

svenskatalande barn. Jag finner det önskvärt om vidare forskning gjordes på olika 

pedagogiska dokumentationsmetoders och arbetssätts påverkan och effekter samt att alla 

pedagoger i förskolan fortbildas för att på något sätt kunna kontrollera och höja kvaliteten på 

den pedagogiska dokumentationen.  
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Appendix 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder. 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? Yrkesbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

Vad är ditt modersmål? Pratar du fler språk? Kommer de till användning i 

verksamheten? 

Pedagogisk dokumentation, allmänt 

 Vilken roll har ped. Dok för arbetet i förskolan? 

 Hur ser arbetet ut? Portfolio etc.? Vem utför arbetet? 

 Barnens delaktighet. 

 Föräldrars delaktighet. 

Pedagogisk dokumentation, ansvar 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut? Hur kom ni fram till den? 

 Ansvarsbarn? 

Pedagogisk dokumentation, språk 

 Barnens delaktighet. Hur?   

Skiljer sig arbetet något åt mellan de barn/barngrupper som har annat 

modersmål än svenska? De som ännu inte lärt sig tala?  

 Föräldrars delaktighet. 

Pedagogisk dokumentation, stöd 

 Använder ni ett generellt stöd/hjälp med dokumentationen? Uppföljningen? 

 Finns det stöd eller hjälp? Hur ser det ut? Resurser?  

Åtgärdsprogram? För barn med annat modersmål?  Barn som har svagheter 

(som inte har med modersmålet att göra). 

 Finns modersmålslärare? I så fall, är de delaktiga i den ped. Dok? 

 


