
1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport 2015vt01479 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete,  

förskollärarprogrammet 

15 hp 

Examinator: Cecilia Rodéhn 

Handledare: Maria Hedefalk 

Att komma igång med 
pedagogisk dokumentation 
En produkt med syfte att hjälpa 
pedagoger i arbetet med uppföljning, 
utvärdering och utveckling i förskolan 

Maria Leijthoff och Emil Nordberg 



2 
 

 

Sammanfattning 
I denna rapport redogörs arbetsprocessen för utvecklandet av vår produkt. 

Produkten är ett material vars syfte är att underlätta för pedagoger att komma igång med 

pedagogisk dokumentation som arbetssätt för uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan. Att det finns ett behov för vårt material kan vi se i vår enkätundersökning som ger 

oss svar på både vilket behov av produkten som finns och vilken typ av innehåll i ett sådant 

material som skulle vara till hjälp för pedagogerna. Vidare visar Skolinspektionens tillsyn av 

förskolor att pedagoger har svårigheter i arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling 

vilket tyder på att ett behov av ett material som underlättar arbetet med uppföljning, 

utvärdering och utveckling finns hos pedagogerna (Skolinspektionen, 2014). För att 

produkten ska rikta sig till en bredare målgrupp har vi medvetet valt att kombinera en 

utvecklingspedagogisk syn på dokumentation med en Reggio Emilia-inspirerad syn i både 

rapporten och produkten.  Produken har sedan utvärderats av förskollärarstudenter, 

verksamma förskollärare och av författaren till skolverkets stödmaterial för uppföljning, 

utvärdering och utveckling. 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, uppföljning, utvärdering och utveckling. 
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Inledning 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi märkt att pedagogerna haft problem i 

arbetet kring uppföljning, utvärdering och utveckling, något som även Skolinspektionens 

tillsyn av förskolor visar (Skolinspektionen, 2014). Flera av förskolorna vi varit på har 

berättat att de vill och försöker arbeta med pedagogisk dokumentation i arbetet med detta men 

att de antingen inte har tid eller inte riktigt vet hur de ska komma igång. Vår uppfattning är att 

uppföljning, utvärdering och utveckling är ett måste för att förskolan ska kunna utvecklas och 

bli så bra som möjligt. Vi anser också att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg i 

arbetet med detta. Vårt syfte med produkten är därför att utveckla ett material som syftar till 

att hjälpa pedagoger att komma igång med uppföljning, utvärdering och utveckling med hjälp 

av pedagogisk dokumentation. För att lyckas med detta behöver vi ta reda på om behovet 

finns, hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan se ut, göra detta förståligt för alla, ta 

reda på vad pedagoger vill ha i ett sådant material samt diskutera med förskollärare huruvida 

vårt material skulle kunna användas i verksamheten. Vi har även tagit reda på vad som finns 

inom vårt valda område för att utveckla materialet så att det skiljer sig från befintligt material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till  

Vi vill tillägna ett stort tack till alla som hjälpt oss utforma vår produkt. Tack till alla 
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gjorde den sista utvärderingen av produkten. Tack till Ida Tollin som utformat bilderna i 

produkten och ett stort tack till vår handledare Maria Hedefalk som stöttat, uppmuntrat och 

utmanat oss.  
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Bakgrund och teoretiska perspektiv 
Här beskriver vi begreppen dokumentation, pedagogisk dokumentation, reflektion och 

utvärdering, hur vi väljer att använda begreppen samt varför de är viktiga i arbetet med 

uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Vi tar även upp lagar och förordningar 

som har att göra med detta samt lyfter kritiska aspekter mot dokumentation som arbetssätt.  

Dokumentation 
Läroplanen för förskolan visar tydligt att dokumentation är ett viktigt arbetssätt. Där står att 

både förskolans kvalitet och barnens utveckling och lärande ska dokumenteras för att sedan 

utvärderas och analyseras (Lpfö 98/10, s.14-15).  

”Dokumentation i form av texter, video, foton, diabilder och barnens egna alster har också 

betydelse för barnen genom att de får möjligheter att minnas, återbesöka, känna igen och 

reflektera kring sina egna lärprocesser. Föräldrarna får genom dokumentationen möjligheter 

att ta del av inte bara vad barnen gör, utan också hur barnen gör och vilken innebörd barnen 

ger till det som görs. På så sätt kan även föräldrarna bli delaktiga i en dialog och ett 

erfarenhetsutbyte kring barnens liv och lärande” (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.35).  

Åberg och Lenz Taguchi anser att dokumentationen kan fungera som en brygga mellan 

förskolan och vårdnadshavarna i och med att verksamheten blir synliggjord för dem. 

Samtidigt som dokumentationen väcker deras intresse blir vårdnadshavarna också mer 

benägna att hjälpa till i utvecklingsarbetet på förskolan (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.22-

23). Lindgren och Sparrman fyller i och menar att dokumentation även ger möjlighet att visa 

politiker vad barnen gör i förskolan (Lindgren & Sparrman, 2003, s.59).  

I den här rapporten kommer vi använda begreppet dokumentation i form av insamlandet av 

konkret material, så som bilder, film, text och produkter barnen skapat, som återspeglar 

förskolans verksamhet. Dokumentationen används till reflektion i arbetslag, barngrupp och 

med vårdnadshavare samt för att visa utomstående hur arbetet på förskolan går till. 

Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg utvecklades i staden Reggio Emilia i Italien 

(Palmer, 2012, s.15). Inom Reggio Emilia-pedagogiken är dokumentation ett arbetssätt som 

gör barn och vuxnas lärande i projekt synligt. Reggio Emilia-pedagogiken använder 

pedagogisk dokumentation för att underlätta för pedagogerna att utvärdera, följa upp och 

utveckla det pedagogiska arbetet. Pedagogisk dokumentation kan också användas för att 

utveckla barns lärande och utforskande enligt Reggio Emilia-pedagogiken. Pedagogisk 

dokumentation är dock inte endast knutet till Reggio Emilia utan kan även användas i andra 

lärteorier (Lenz Taguchi, 2013, s. 16). Något som vi i vår rapport och produkt har tagit hänsyn 

till och arbetat för. Vi har därför, för att kunna nå så många som möjligt, valt att kombinera 

Reggio Emilias syn på pedagogisk dokumentation med utvecklingspedagogikens. 

Pedagogisk dokumentation bygger på dokumentationer och observationer av förskolans 

verksamhet och ett efterföljande reflektionsarbete, det handlar om att ”lyssna in” det som 

händer och fånga det i dokumentationen. När pedagogerna och barnen på förskolan sedan 

reflekterar och diskuterar över den insamlade dokumentationen med syfte att utveckla arbetet 
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vidare och få syn på saker från flera håll blir dokumentationen pedagogisk dokumentation 

(Lenz Taguchi, 2013, s.13; Palmer, 2012, s.15). Vi tolkar detta som att observationer, 

videoinspelningar, fotografier och andra dokumentationsformer som inte reflekteras över utan 

sätts upp på förskolans väggar förblir enbart dokumentation. Detta då de inte heller leder till 

synliggörande av lärprocesser eller förändring i verksamheten, som pedagogisk 

dokumentation ska göra.  

Lenz Taguchi menar att dokumentationen inte bara ska finnas där för att kunna se tillbaka på 

vad som har gjorts på förskolan, utan ska vara en grund för att arbetet förändras och 

utvecklas. Dokumentationen ska leda till utveckling av det pågående projektet/aktiviteten, till 

en lärdom eller till att ett nytt intresse väcks vilket också gör dokumentationen pedagogisk 

(Lenz Taguchi, 2013, s.118-119). Fokus ligger på att dokumentera de processer som barnen 

befinner sig i under sitt utforskande vilket Lenz Taguchi menar har ändrat hur en del 

pedagoger dokumenterar verksamheten. Pedagogerna har enligt Lenz Taguchi gått från att 

enbart ta bilder på barnens ansikten när de är i en lärprocess till att ta bilder på t.ex. en hand 

som är i rörelse för att symbolisera den lärprocess barnet är i. Lärprocessen är i fokus för 

dokumentationen (Lenz Taguchi, 2013, s.75; Bjervås, 2011, s.221; Palmer, 2012, s.63).  Ett 

annat sätt att se på det nya sättet att dokumentera beskriver pedagogerna i Bjervås studie att 

när dokumentationen blir för anonym för barnen minskar också deras intresse för 

dokumentationen vilket kan uppstå om t.ex. bilden inte visar något ansikte (Bjervås, 2011, 

s.221). Det kan vara problematiskt om dokumentationen blir allt för anonym då den 

pedagogiska dokumentationen ska få barnen att återblicka och reflektera över sina 

lärprocesser. Då barnen enligt pedagogerna i Bjervås (2011, s.221) studie visar ett minskat 

intresse för dokumentationen om den är för anonym finns risk att de inte utnyttjar 

dokumentationen som en resurs. 

Pedagogisk dokumentation kan kopplas ihop med de lärteorier som pedagogen vill använda 

sig av i sin verksamhet. När dokumentationen kopplas ihop med pedagogernas uppfattningar, 

de lärteorier som pedagogen använder och verksamheten de befinner sig i skapas pedagogisk 

dokumentation (Lenz Taguchi, 2013, s.14-15). Pedagogisk dokumentation är på så vis inte ett 

enspårigt arbetssätt där pedagogerna enbart ska välja en lärteori eller ett enda arbetssätt för sitt 

arbete utan vikten för den pedagogiska dokumentationen ligger i att tillsammans se på saker 

från många olika håll för att utveckla arbetet i förskolan så mycket som möjligt (Lenz 

Taguchi, 2013, s.70-71). För att vår produkt ska kunna nå ut till en så bred målgrupp som 

möjligt har vi valt att blanda Reggio Emilias synsätt på pedagogisk dokumentation med ett 

utvecklingspedagogiskt synsätt.  Utvecklingspedagogik bygger på tankar om att barnet blir 

medvetet om sitt lärande genom att tänka, reflektera och genom att dela med sig av sina 

erfarenheter av omvärlden så att de blir synliga både för barnet själv och för andra (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s.56-58).  Det finns tre principer som sammanfattar 

utvecklingspedagogiken:  

 ”Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 

 Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 
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 Att ta till vara på mångfalden av barns idéer.”  

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 58).  

Barnens erfarenheter är inom utvecklingspedagogiken grunden för verksamhetens utformande 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s.71). Pedagogen har planerat i förväg och 

skapat en möjlig lärsituation utifrån läroplansmål i fokus (Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman, 2013, s.56; Doverborg & Ansett, 2003, s.86).  Det som dokumenteras inom 

utvecklingspedagogiken är helt beroende på vilket syfte pedagogen har med 

dokumentationen. Antingen fokuserar pedagogen på att dokumentera barnens förståelse för 

omvärlden eller på arbetsprocessen, vad pedagogen tänker och gör (Doverborg & Ansett, 

2003, s. 84).  

Doverborg och Ansett lyfter fram dokumentation i utvecklingspedagogiken genom att låta 

barn rita och berätta om bilder för att skapa situationer där barn kan tänka, tala, reflektera och 

uttrycka på andra sätt (Doverborg & Ansett, 2003, s. 88). Pedagogen har ett lärandeobjekt 

planerat innan aktiviteten. Det finns en intention av vad barnen ska lära av aktiviteten innan 

(Pramling Samuelsson & Pramling, 2008, s.68). Pedagogisk dokumentation är grunden till ett 

utforskande arbetssätt, där pedagogerna tar tillvara på barnens intressen för att utveckla 

verksamheten vidare och hitta nya vägar till lärande. Pedagogisk dokumentation är därför inte 

styrt av lärteorier utan ett ständigt förändringsarbete för att utveckla verksamheten (Alnervik, 

2013, s. 20, 48; Lenz Taguchi, 2013, s.70-71). Vi drar därför slutsatsen att pedagogisk 

dokumentation är ett arbetssätt som kan passa många förskolor eftersom pedagogerna inte 

behöver ta sig an någon ny lärteori utan kan använda pedagogisk dokumentation precis där de 

är i verksamheten.  

Med pedagogisk dokumentation som verktyg kan pedagogerna få förståelse för barnens olika 

sätt att lära och förstå sin omvärld och med kunskap om barns perspektiv på lärande kan 

pedagogerna också utforma både miljön och verksamheten på förskolan så att de kan 

stimulera barnen till lärande tillsammans (Åberg, Lenz Taguchi, 2005, s.18, 71-73). Vi drar 

slutsatsen att användning av pedagogisk dokumentation som arbetssätt kan ge barnen större 

inflytande i sitt eget lärande i förskolan i och med att pedagogerna får större kunskaper om 

hur barn förstår sin omvärld och kan utveckla verksamheten därefter. 

Reflektion 
Reflektion handlar om att pedagoger, barn och vårdnadshavare ska beskriva sina tankar. 

Reflektion är varje individs pågående tankeprocesser som görs synliga. Med reflektion kan 

pedagogen se vad som är viktigast eller få syn på olika sätt att se på ett problem (Åberg, Lenz 

Taguchi, 2005, s.25-26).  

 

Vid reflektion får varje individ ge sin tolkning av ett sammanhang och utbyta erfarenheter i 

arbetslaget vilket verkar lärande för både den enskilda personen och hela arbetslaget. När 

arbetslagets didaktiska tankar om en lärsituation synliggörs kan också verksamheten utvecklas 

så att det blir meningsfullt för både barn och pedagoger (Wehner-Godée, 2011, s.13). När 

arbetslaget reflekterar tillsammans är det viktigt att bestämma vilket fokus reflektionen av 

dokumentationen ska ha. Ett bestämt fokus att reflektera kring är viktigt för att reflektionerna 
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ska utveckla verksamheten. Utan ett bestämt fokus är det lätt att bara hitta saker att kritisera 

vid reflektion (Eidevald, 2013, s.128). 

Utvärdering 
Utvärdering är ett brett begrepp som kan tolkas på flera sätt men vi har valt att tolka begreppet 

som en granskning, värdering, av ett arbete eller en verksamhet. Något som sker i efterhand i 

syfte att få en djupare förståelse kring hur pedagoger arbetar för att sedan kunna reflektera och 

diskutera hur arbetslaget kan arbeta vidare för att utveckla och förbättra arbetet, verksamheten 

(Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.13-14). 

 

Utvärdering kan delas in i två traditioner. Dels den anglosaxiska utvärderingstraditionen som 

är vanlig i bl.a. USA och England. Den bygger på en utvärdering av individers färdigheter och 

kunskaper, hur bra individen presterat jämfört med andra individer eller skärskilt uppsatta mål 

(Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.15-16 & 19). Den andra traditionen är den skandinaviska 

utvärderingstraditionen som är vanligast i Sverige och våra grannländer. I motsats till den 

anglosaxiska traditionen utvärderas i den skandinaviska själva verksamheten, hur förskolan 

fungerar som helhet. Här ligger fokus på processerna och omständigheterna som individerna 

vistas i (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.19; Elfström, 2013, s.63). 

 

I läroplanen (Lpfö 98/10) kan vi se den Skandinaviska utvärderingsmetoden då syftet är att 

förbättra verksamheten. Dock menar läroplanen (s.14-15) att vi måste ha kunskap om 

individens kunnande, intresse, erfarenheter och deltagande för att nå dit. På så vis drar vi 

slutsatsen att även den anglosaxiska utvärderingsmetoden är till grund för hur vi ska arbeta i 

förskolan. Dock står det i läroplanen att varje barn ska dokumenteras för att kunna utveckla 

verksamheten. Inte för att mäta individens kunskaper mot andra individer eller uppsatta krav, 

något som motsäger sig den anglosaxiska utvärderingsmetoden (Lpfö 98/10, s.16-17; Åsen & 

Vallberg Roth, 2013, s.15-16, 19). Vi drar därför slutsatsen att förskolan ska utvärdera både 

helheten, hela verksamheten, och varje enskilt barn i syfte att utveckla förskolans verksamhet 

och på så vis förbättra miljön för barnen att lära sig i.  

 

Med detta i åtanke kommer vi betona utvärdering av varje enskilt barn, enligt den 

anglosaxiska utvärderingstraditionen (däremot inte jämföra med andra barn eller uppsatta 

krav), och verksamheten som helhet, enligt den skandinaviska utvärderingstraditionen. Även 

Skolinspektionen menar att det är viktigt att även följa barnens utveckling. De skriver: ” Den 

samlade bilden av barnens utveckling är också avgörande för att kunna utveckla förskolans 

verksamhet. Det är därför viktigt att följa hur varje barns utveckling och lärande sker och hur 

förskolan kan bidra till detta” (Skolinspektionen, 2011, s.19). Dock ska detta endast göras i 

syfte att få fram den information som är nödvändig för att utveckla verksamheten. Det är 

alltså inte barnen som ska bedömas utan verksamheten. Det handlar om att utveckla bättre sätt 

att arbeta på för att nå upp till de nationella målen (Skolinspektionen, 2011, s.19). Då 

förskolan har strävansmål där pedagoger ska sträva efter att barnen utvecklar sina förmågor 

och egenskaper ska bedömningen om hur pedagoger arbetar med läroplanen vara relaterade 

till de mål som står där. Bedömning av kvalitet i relation till förskolans läroplan måste således 
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vara relaterade till de mål som läroplanen anger. De utvärderingar som används bör bidra till 

utveckling av den pedagogiska verksamheten i förskolan (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.22). 

 

 

Lagar och förordningar om utvärdering och dokumentation 
I läroplanen för förskolan står: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att 

utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras (Lpfö 98/10, s.14-15). 

Vidare står det att: 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans 

kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande (Lpfö 98/10, s.14-15). 

 

Det handlar om att bedöma om förskolan når de mål som står utsatta i läroplanen samt 

undersöka vad som behöver åtgärdas för att förbättra barnens förutsättningar för att lära, 

utvecklas, känna sig trygga och ha roligt. Utvärderingen ska ha ett barnperspektiv och både 

barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärderingen (Lpfö 98/10, s.14-15). 

 

Som förskollärare är det ditt ansvar: 

 

 att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och 

lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

 

 att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur 

läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet, 

 

 att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, 

struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, 

följs upp och utvärderas, 

 

 att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och 

kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 

 

 att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och 

påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att 

utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och 

 

 att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det 

systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet 

och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande (Lpfö 98/10, s.14-

15). 
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I barnkonventionen står: 

 Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

 För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- 

och administrativa förfaranden som rör barnet(Barnkonventionen, 2009, 

artikel 12). 

Vi drar slutsatsen att pedagogerna ska fråga barnen om de vill bli dokumenterade och 

respektera om de säger att de inte vill. Samtidigt står det att: 

 

 Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 

rummet(Barnkonventionen, 2009, artikel 3). 

 

Vi drar slutsatsen att pedagoger ska dokumentera barnen för att kunna, likt det står i 

läroplanen, förbättra verksamheten och därigenom förbättra barnens villkor och möjligheter 

att lära sig och utvecklas. 

Kritiska aspekter mot dokumentation som arbetssätt 
Undersökningar som Sparrman gjort visar att barn, i en studie av barn i åldrarna 6-8 år, agerar 

annorlunda om de blir filmade jämfört med om de inte blir filmade. Sparrman beskriver att 

barnen både glömmer bort att de blir filmade, agerar med kameran och utmanar den (Lindgren 

& Sparrman, 2003, s.64-65). Vi frågar oss därför: Hur rättvis bild av verksamheten blir det 

om barnen inte agerar som de brukar? Kan vi gömma kameran för att barnen inte ska agera 

annorlunda och i så fall: Hur etiskt korrekt är det att filma barn utan att fråga dem först? Dock 

är denna undersökning gjord under korta perioder. Vänjer sig barn med att bli filmade så att 

de inte agerar annorlunda efter tid? En annan fråga vi funderar över är huruvida barnen 

agerade annorlunda på grund av att de blev filmade eller på grund av att det var en forskare 

som filmade? Lindgren & Sparrman tar även själva upp den sistnämnda frågan då de jämför 

forskarens observation med pedagogens dokumentation. De nämner också de etiska regler 

som forskare följer. Hur de som forskas på informeras om syftet och konfidentialitetskravet. 

Men finns sådana krav när pedagoger dokumenterar barns utveckling och lärande? Vart går 

gränsen mellan vad barnen tycker är okej och vad föräldern tycker? Och hur gör pedagogen 

om ett barn gett tillåtelse att bli filmat men inte ett annat? Hur dokumenterar pedagogen ett 

barn vars religion anser att dokumentation strider mot sociala och religiösa föreställningar 

(Lindgren & Sparrman, 2003, s.66-67)? Alnervik (2013, s.57, 182) menar att då pedagogen 

befinner sig i en maktposition i förhållande till barnen är det av stor vikt att arbetslaget 

diskuterar etiska aspekter kring pedagogisk dokumentation, vad den innebär för barnen och 

hur den påverkar barnets vardag. Alnervik menar att om barnen är delaktiga i arbetet med 

pedagogisk dokumentation får de större möjlighet att påverka hur de framställs för andra, 

vilket är av stor vikt för att barnet inte ska bli ett objekt för dokumentation och bedömning 

(Alnervik, 2013, s.183; Palmer, 2012, s.63).  
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För att försöka göra det så rättvist som möjligt för barnen när de dokumenteras föreslår vi, i 

likhet med Lindgren & Sparrman (2003, s.67) och Alnerviks (2013, s.57, 182) uppfattning, att 

det är viktigt att diskutera etiska förhållningssätt i arbetslaget och att barnen ska ges samma 

etiska skydd som det skydd forskare erbjuder när de observerar. Detta visar vi genom att ha en 

egen rubrik i produkten om etiska ställningstaganden som pedagogerna behöver ta hänsyn till.  

Syfte 
Vårt syfte är att utveckla ett material som hjälper pedagoger att komma igång med 

uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan med hjälp av pedagogisk dokumentation. 

Detta då många pedagoger anser att det både är tidskrävande och svårt att komma igång med 

det arbetet, något som vi sett både i vår enkätundersökning och i Skolinspektionens tillsyn av 

förskolor (Skolinspektionen, 2014).  

Omvärldsanalys  
I den här delen beskriver vi först vilket behov av vår produkt som finns på marknaden. 

Därefter skriver vi om liknande material som redan finns samt beskriver skillnaden mellan vår 

produkt och de material som redan finns.  

Vilket behov av produkten finns? 
”I nationella utvärderingar av förskola och skola är begreppen måluppfyllelse, kvalitet och 

likvärdighet de mest centrala” (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.23). Detta kan förskolan visa 

genom sin pedagogiska dokumentation. En rapport från Skolinspektionen visar att alla 

läroplanens strävansmål inte förekommer i verksamheten (Skolinspektionen, 2011, s.17). Året 

efter, 2012, kom skolverket med ett stödmaterial i pedagogisk dokumentation med syfte att 

hjälpa förskolor i arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling (Palmer, 2012). Av det 

drar vi slutsatsen att pedagogisk dokumentation kan hjälpa pedagoger få med alla läroplanens 

strävansmål. Genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp sitt arbete ser pedagogerna 

lättare vilka mål de arbetar med samt vilka mål de kan arbeta mer med. Rapporten pekar på att 

pedagogerna är medvetna om vikten att följa upp vad barn lär sig men att de är osäkra på hur 

de ska göra detta. Frågor som: ”Hur vet jag att barnen lärt sig något?” och ”Hur får jag ner 

detta på papper?” är frågor som är vanliga bland pedagogerna (Skolinspektionen, 2011, s.20). 

”Flertalet förskolor har inte något bra system för att dokumentera enskilda barns utveckling 

och lärande och det råder stor osäkerhet över hur man ska skriva utan att det blir en 

bedömning av barnen” skriver skolinspektionen. Vidare skriver de att denna osäkerhet leder 

till undermålig dokumentation eller ingen dokumentation alls av det enskilda barnets lärande. 

Vilket i sin tur leder till att pedagogerna får svårt att utvärdera och utveckla verksamheten 

(Skolinspektionen, 2011, s.20).  Skolinspektionens rapport bygger på en granskning av 16 

kommunala förskolor under hösten 2010. Granskningen skedde av två inspektörer som var ute 

i två dagar på vardera förskola (Skolinspektionen, 2011, s.27). 

 

I en studie (Nyberg, 2013), som bygger på en intervju av sju förskollärare, visar att de flesta 

förskollärare är i startgropen med sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Studien visar 

också att de uppfattar att pedagogiska dokumentationen är till för att visa upp verksamheten 
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för barn, föräldrar och sig själva. ”De flesta av förskollärarna tycker att den huvudsakligen 

ska synliggöra verksamhet och läroplan för barn och föräldrar” (Nyberg, 2013, s.24). Nybergs 

studie visar också att bara hälften av förskollärarna aktivt reflekterar med barnen och 

föräldrarna. Övriga reflekterar själva eller i arbetslaget (Nyberg, 2013, s.35). 

Studien visar att 4 av 7 förskollärare använder iPads när de dokumenterar. Övriga använder 

kamera (Nyberg, 2013, s.25). Det sistnämnda visar på att vi måste rikta oss mot både 

dokumentation med iPad, eller annan lärplatta, och kamera. Något som är gemensamt för de 

som reflekterar tillsammans med barnen är just att de använder iPads som 

datainsamlingsmetod (Nyberg, 2013, s.37). Vi drar slutsatsen att lärplattor antingen är lättare 

att arbeta med eller att de pedagoger som kommit längre i sin utveckling med pedagogisk 

dokumentation använder sig av dessa metoder. 

 

En annan studie som bygger på enkätfrågor till 12 pedagoger visar att det finns förskollärare 

som inte är medvetna om att dokumentationen blir pedagogisk först när de reflekterar över 

den. Studien visar dessutom att många tycker det är tidskrävande med pedagogisk 

dokumentation (Johansson & Roos, 2010, s.19-20) något som även vår enkätundersökning 

visar. Detta får oss att fundera både kring hur vi kan förklara pedagogisk dokumentation på ett 

lättbegripligt och kortfattat sätt och hur vi kan göra arbetet med pedagogisk dokumentation 

mindre tidskrävande och/eller mer meningsfull att arbeta med. Wehner-Godée beskriver 

arbetet med pedagogisk dokumentation som lustfyllt men också tidskrävande till en början 

innan pedagogerna lärt sig hur de ska använda dokumentationerna på ett utvecklande sätt 

(Wehner-Goudée, 2010, sid. 23). På så vis blir vårt mål att hjälpa pedagogerna genom den 

första biten fram till det lustfulla och utvecklande arbetssätt pedagogisk dokumentation är. 

 

Skolinspektionen har i sina inspektioner kommit fram till att uppföljning och utveckling är 

den punkt som flest huvudmän brister i. Hela 86% av de inspekterade huvudmän, alltså 

kommuner, företag och andra organisationer som driver skolor, brister i arbetet med 

uppföljning och utveckling år 2014 (Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionens tillsyn av 

förskolor (Skolinspektionen, 2014) visar att 43 av 77 (56%) huvudmän och förskolechefer 

brister i arbetet med planering, uppföljning och utveckling av utbildningen i förskolan 

(Skolinspektionen, 2014, 2.1.2). Av detta drar vi slutsatsen att förskolor idag brister i arbetet 

med uppföljning, utvärdering och utveckling.  

För att se vilket behov som finns av vår produkt samt vad pedagoger vill att den ska innehålla 

har vi skickat ut en enkät (bilaga 1). Enkäten visar att förskollärare upplever att de arbetar 

med uppföljning, utvärdering och utveckling men att tid är en stor bristvara. Förskollärarna 

saknar praktiska tips, konkreta förslag, frågor att ställa sig kring dokumentation samt mallar 

för arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta är något vi måste möta upp i vår produkt. 

Läs mer under rubriken Enkät. 

För att underlätta arbetet med utvärdering, uppföljning och utveckling i förskolan har 

Skolverket fått i uppdrag att ge stöd och vägledning inom detta område på både kommunal 

och lokal nivå (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.24). Detta har de löst bl.a. genom att ge ut ett 

stödmaterial i hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation för att nå kraven om 
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utvärdering, uppföljning och utveckling (Palmer, 2012, s.3). I och med skolverkets stödmedel 

i pedagogisk dokumentation drar vi slutsatsen att det är med pedagogisk dokumentation staten 

och skolverket rekommenderar att förskolan ska arbeta med utvärdering, uppföljning och 

utveckling. Dock vill vi förtydliga att det är det upp till varje lokal verksamhet hur arbetet 

sker. 

Vilka liknande produkter finns? 
Vi har sökt efter material som är till stöd för förskollärares arbete med pedagogisk 

dokumentation som arbetssätt för att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan och funnit Skolverkets stödmaterial: Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan – pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012), Projektmodellen och en rad 

webbsidor, bl.a. Unikum, Dokufant och Pedagogikframtid (pedagogiska kullerbyttan).  

 Skolverkets syfte är precis som vårt att stödja pedagogerna i deras arbete med 

uppföljning, utvärdering och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation 

(Palmer, 2012, s.3). Vår enkät (bilaga 1) visar att flera förskollärare tycker att 

materialet är bra men de saknar konkreta exempel. Några skriver även att Skolverkets 

material är för tydligt inriktat mot Reggio Emilia. Något som vi får ta vara på och 

försöka tillgodose i vårt material. 

 Projektmodellen är en modell framtagen av Uppsala kommun,(dåvarande) Vård och 

bildning, med syfte att hjälpa pedagoger i Uppsala kommuns förskolor i arbetet med 

pedagogisk dokumentation (Bjarnemo & Sundberg, 2014, s.8, 10-11). Det enda vi 

hittat om projektmodellen är ett examensarbete av Bjarnemo och Sundberg. Då arbetet 

syftar till att undersöka vad pedagoger tycker om projektmodellen framgår det inte 

helt vad just projektmodellen är. Dock går det att utläsa att det finns mallar att utgå 

ifrån (Bjarnemo & Sundberg, 2014, s.8). Vi har kontaktat kommunen för att försöka få 

tag i modellen (2015-03-16) men inte fått något svar. Projektmodellen förväntas 

släppas i början av 2015 (Bjarnemo & Sundberg, 2014, s.11). 

 Unikum är en webbsida som riktar sig mot arbetet med systematiskt kvalitetsarbete där 

pedagoger planerar, dokumenterar, följer upp och analyserar via hemsidan eller appen 

(Unikum, 2015).  

 Dokufant är ett dokumentationsverktyg där pedagogen via hemsidan lägger in 

dokumentationen och skriver reflektioner. Kollegor kan även gå in och kommentera 

och ge feedback på andras dokumentation (Dokufant, 2015).  

 Pedagogikframtid eller pedagogiska kullerbyttan är en blogg där en förskollärare 

lägger upp sin pedagogiska dokumentation. Det finns säkert flera liknande bloggar 

men denna sida får representera bloggsidorna (Pedagogiska kullerbyttan, 2015).  

 

Skillnader mellan vår produkt och redan existerande material 

Vårt mål är inte att vår produkt ska ersätta Skolverkets stödmaterial utan snarare komplettera 

det. Vårt material är mindre och mer lättöverskådligt, vilket gör den lättare att plocka fram när 

pedagogen är mitt uppe i verksamheten. Vårt material är mer sammanfattat och kortare 

beskrivet hur pedagoger kan arbeta med pedagogisk dokumentation vilket innebär att det blir 
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mer lättöverskådligt för de som snabbt vill sätta sig in i hur man kan arbeta med detta. 

Skolverkets material är djupare och svårt att plocka fram när man är mitt uppe i verksamheten 

utan bör läsas när man har mer tid. Med det vill vi inte säga att vårt material är en genväg till 

full förståelse för arbetet med pedagogisk dokumentation utan snarare till för att hjälpa till i 

startgropen. Ett material för att komma igång med arbetet för att sedan kunna utveckla det och 

anpassa det till sig själv och sin verksamhet. Vårt material skiljer sig också från webbsidorna 

genom att det är inriktat mot pedagoger som precis ska sätta sig in i pedagogisk 

dokumentation. Detta upplever vi inte att webbsidorna gör då de kräver att användaren både 

har kunskap inom IT och datoranvändning samt grundläggande förståelse kring pedagogisk 

dokumentation. Unikums och dokufants styrkor är att allt blir samlat på ett ställe där 

pedagoger och föräldrar kan se vad som sker i verksamheten. Dock är de belagda med en 

månadskostnad vilket vår produkt inte är. Bloggen visar mer på hur en pedagog arbetar vilket 

kan vara svårt att sätta sig in i om läsaren är ovan med arbetssättet. Bloggen kan däremot ge 

bra tips när läsaren kommit igång med arbetssättet pedagogisk dokumentation. Vad det gäller 

projektmodellen är det svårt att säga hur vår produkt skiljer sig från den, men av det vi har 

förstått så kräver projektmodellen utbildning (Bjarnemo & Sundberg, 2014, s.11) vilket vår 

produkt inte gör. 

Något som skiljer vår produkt från ovanstående material är att vår produkt kombinerar den 

Reggio Emilia-inspirerande synen på pedagogisk dokumentation med en 

utvecklingspedagogisk syn. Något som vi inte sett några andra material göra.  

Produktutvecklingsprocess  
Här beskrivs hur vi samlat in materialet till vår produkt, hur vi utformat och designat den samt 

hur vi utvärderat produkten för att se om pedagoger skulle ha användning av den. Men först 

nämner vi de etiska förhållningssätt vi hållit oss till. 

Etiska förhållningssätt 
I vårt arbete har vi haft kontakt med pedagoger i förskolan via både enkät och produkttest. I 

kontakten har vi valt att följa de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet – Informera berörda parter om deras roll i undersökningen samt 

meddela att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

 Samtyckeskravet – Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter om deltagarna i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13). 

 Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

För att hålla oss till dessa principer gjorde vi en webbaserad enkät som vi mejlade ut till 13 

kommunala förskolechefer, vilka representerar alla kommunala förskolor, och ca: 60 

förskolechefer på fristående förskolor, alla förskolechefer i Trefff (Föreningen för fristående 
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förskolor, Uppsala) vilket är ungefär hälften av alla fristående förskolor i Uppsala, och bad 

dessa vidarebefordra mejlen till sina förskollärare. Vi nådde på så vis ut till ca:75 % av 

förskolorna i Uppsala. I mejlet informerade vi om vilka vi är, vårt syfte med enkäten, syftet 

med vårt arbete samt att enkäten är helt anonym. I och med att vi mejlade till flera 

förskolechefer vet vi inte vilka som svarat och vi bad heller inte om någon information om 

det. På så vis blev enkäten anonym. Undersökningen var frivillig då både förskolechefen och 

dess personal kunde välja att inte vidarebefordra mejlet eller svara på enkäten. Slutligen 

gjorde vi så att varje fråga var valbar att antingen svara på eller svara blankt, dvs. gå vidare 

till nästa fråga utan att svara, något som möjliggjorde för deltagarna att påverka sitt 

deltagande i undersökningen.  

Till våra produkttest valde vi att mejla tio förskolechefer och frågade om de hade någon 

förskollärare som ville ställa upp. Valet av förskolor skedde genom geografiskt urval. Vi 

valde förskolor efter hur enkelt det skulle vara att ta oss dit. Även här informerade vi om vilka 

vi är, vårt syfte med produkttestet, syftet med arbetet samt informerade om att produkttestet är 

anonymt. Detta meddelade vi även på plats under produkttesttillfället. Materialet vi fått av 

produkttesterna sammanställdes sedan och deltagarna gavs största möjliga konfidentialitet. 

Detta genom att byta ut namnen på förskolorna till Förskola 1,2 och 3 och inte ange några 

namn utan endast skriva förskollärare.  

Insamling av innehåll 
I den här delen beskriver vi hur insamlingen av innehållet i produkten gått till. 

Bearbetning av litteratur 

Grunden av innehållet i produkten är hämtat från litteratur. Vi har valt att läsa böcker och 

artiklar som är inspirerade av både ett konstruktionistiskt perspektiv, Reggio Emilia, och 

utvecklingspedagogik. Detta för att få en bredare målgrupp som kan använda vår produkt då 

det mesta av det material som liknar vår produkt är Reggioinspirerat.  

Enkät 

Enkätundersökningen (bilaga 1) har dels syftet att undersöka behovet av produkten, men 

också undersöka vad pedagoger vill att ett material om pedagogisk dokumentation ska 

innehålla. Vi utformade produkten för att få ett innehåll som var önskvärt enligt resultatet i 

enkäten.  

Enkäten som 27 förskollärare svarade på visar att: 

 Över 90 % menar att de arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling 

 Endast en menar att de inte arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling 

 Flera anser att arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling behöver utvecklas 

 Arbetat med uppföljning, utvärdering och utveckling sker via reflektionstillfällen, 

pedagogisk dokumentation, ständig utvärdering, reflektion samt Projektmodellen 

 Förskollärare dokumenterar barns lärprocesser, projekt, aktiviteter samt verksamheten 

 54 % menar att det är tidskrävande att dokumentera, 21 %  menar att det inte är 

tidskrävande och resterande att det är tidskrävande men att det är värt tiden. 
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 För att skydda barns integritet fotograferar de inte barns ansikten, frågar barnen om 

det är okej att de fotograferar samt har föräldrarnas tillåtelse. 

 Det förskollärare saknar i Skolverkets stödmaterial om uppföljning, utvärdering och 

utveckling är konkreta exempel. 

 Det som kan förenkla arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling är mer tid, 

mer personal, mindre barngrupper och tydliga mallar. 

 60 % menar att en praktisk handbok skulle hjälpa dem i arbetet med uppföljning, 

utvärdering och utveckling. 

 En sådan handbok ska innehålla praktiska tips, konkreta förslag, frågor pedagoger bör 

ställa sig kring dokumentation, utbyten mellan verksamma.  

Av detta drar vi slutsatsen att vår produkt behövs och kan hjälpa pedagoger i arbetet med 

uppföljning, utvärdering och utveckling. För att ta hänsyn till förskollärarnas önskemål har vi 

i största möjliga mån försökt utforma produkten efter deras svar. Bl.a. erbjuder vår produkt 

konkreta förslag, praktiska tips, frågor pedagoger kan ställa sig kring dokumentation och 

reflektion samt tips på hur mallar kan se ut. Vi har utformat produkten så att den är 

lättöverskådlig och det går snabbt och enkelt att slå upp den sida pedagogen vill läsa tack vare 

vår färgkodning.  

Innehåll i produkten 

Här kommer vi kortfattat beskriva innehållet i produkten samt de referenser vi använt oss av. 

Vår tanke är att pedagogerna börjar arbetet med pedagogisk dokumentation med att planera 

projektet/aktiviteten. Sedan kommer avsnittet om dokumentation där vi beskrivit olika 

dokumentationsformer. I Reflektionsavsnittet beskriver vi hur pedagogerna kan reflektera 

med barn, arbetslag och vårdnadshavare för att sedan gå vidare till utveckling av 

verksamheten. Avslutningsvis har vi ett avsnitt om att undvika slentrian, där vi redogör för 

frågor pedagogerna kan ställa sig om de fastnat i arbetet med pedagogisk dokumentation, och 

ett om etik, vad pedagogerna behöver tänka på vid dokumentation av barn. Genomgående i 

produkten finns exempel på hur arbetet med den aktuella delen kan gå till samt referenser till 

litteratur ifall pedagogerna vill fördjupa sina kunskaper i ämnet.  

Planering 

I planeringsavsnittet tar vi upp frågor som pedagogerna kan ställa sig inför dokumentation och 

reflektion. Vi betonar vikten av att arbetslaget beslutar tillsammans hur dokumentationen ska 

läggas upp. Arbetslagets fokus på dokumentation och reflektion lyfts fram (Wehner-Godée, 

2013, s.50).  

Genomförande 

Genomförandeavsnittet har vi delat upp i fem delar där vi beskriver olika 

dokumentationsformer. Den första är papper och penna, där vi rekommenderar att 

pedagogerna använder spaltdokumentation. För att få med både Reggio Emilia-pedagogiken 

och utvecklingspedagogiken har vi tagit med sex rubriker i vår spaltdokumentation. Dessa är: 

deltagare, syfte/läroplansmål, aktivitet, gör, kommunicerar och egna reflektioner (Wehner-

Godée, 2013, s.50-51; Wehner-Godée, 2010, s.62-66; Palmer, 2012, s.46).  
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Den andra delen handlar om hur pedagoger kan dokumentera med kamera. Vi skriver om att 

fokus vid fotografering ligger på processen, det barnen gör, istället för på barnen själva. Vi tar 

även upp frågan om vem det är som fotograferar, pedagogen eller barnet (Wehner-Godée, 

2010, s.76-78; Palmer, 2012, s.49; Lenz Taguchi, 2013, s.75).  

I delen om film beskriver vi sätt att använda film vid dokumentation och reflektion. Vi lyfter 

att det är ett bra sätt att fånga både bild, ljud och rörelse på samma gång (Doverborg & 

Ansett, 2003, s.84-104; Eidevald, 2013, s.94-124; Palmer, 2012, s.51; Wehner-Godée, 2010, 

s.81-85).  

I delen om ljud beskriver vi att ljudinspelning passar bra när det är mycket som händer på 

samma gång och att pedagogen kan ha fullt fokus på verksamheten och samtidigt 

dokumentera. Vi tar upp saker som kan vara bra att tänka på vid användning av ljudinspelning 

som dokumentationsform. I delen om ljud finns tips på vad pedagogerna kan fokusera på i 

reflektionen av ljudinspelningen (Palmer, 2012, s.51; Wehner-Godée, 2010, s.70-75).  

I den sista dokumentationsdelen behandlar vi lärplattan. Vi lyfter fördelarna med att både 

kunna filma, spela in ljud, fotografera och behandla materialet i samma redskap. I delen om 

lärplattan tar vi också upp applikationer som kan användas vid dokumentation och reflektion. 

Materialet till delen om lärplattan bygger på dels egna arbetsmetoder samt tips från de 

förskollärare som deltagit vid produkttesten.  

Reflektion 

I början av reflektionsavsnittet har vi allmänt beskrivit reflektion. Där står att det är i 

reflektionen dokumentationen blir pedagogisk och att reflektionen är grunden till att hitta 

utvecklingsmöjligheter i verksamheten (Doverborg & Ansett, 2003, s.83-104; Eidevald, 2013, 

s.128).  

Efter introduktionsdelen är avsnittet om reflektion indelat i tre delar där den första är 

reflektion med barn. Här tar vi upp saker pedagogen ska tänka på vid reflektion med barn. 

Barnens reflektioner kan ge pedagogerna information om hur de ska fortsätta arbetet efter 

barnens intressen. Vi skriver om att barnens reflektioner ska leda arbetet framåt (Doverborg & 

Ansett, 2003, s.83-104; Palmer, 2012, s.15-17). 

Nästa del i reflektionsavsnittet behandlar reflektion i arbetslaget. Att reflektera över den 

pedagogiska verksamheten leder till att både verksamheten och pedagogerna utvecklas. Vi 

beskriver i den här delen att det är viktigt att gemensamt ha kommit överens om hur 

reflektionsträffarna ska gå till. I den här delen finns frågor pedagogerna kan diskutera i den 

gemensamma reflektionen (Palmer, 2012, s.53-55; Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.24-25).  

Den avslutande delen av reflektionsavsnittet tar upp hur pedagoger kan få med 

vårdnadshavare i reflektionsarbetet. Vi beskriver vinsterna verksamheten och 

vårdnadshavarna kan erhålla av att ta varandras perspektiv (Svenning, 2011, s.62-65; Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005, s. 23, 135).  
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Utveckling  

Utvecklingen hamnar någonstans mellan reflektion och planering. Det är under 

utvecklingsdelen som verksamheten förändras och utvecklas med hjälp av reflektionerna. Vi 

tar upp att dokumentationen ska finnas tillgänglig för barnen i verksamheten (Doverborg & 

Ansett, 2003, s.83-104; Palmer, 2012, s.17).  

Undvik slentrian 

I Vetenskapsrådets rapport, Utvärdering i förskolan – En forskningsöversikt (Åsen & 

Vallberg Roth, 2013), skriver Vetenskapsrådet om den danske utvärderingsforskaren Peter 

Dahler-Larsen. Han menar att utvärderingar ofta tenderar att bli en ritual, en vana, utan 

egentliga syften och mål. Pedagogerna vet ofta att de ska utvärdera och hur det ska gå till men 

de glömmer varför utvärderingen görs. När pedagogen utvärderar är det därför viktigt att 

reflektera över frågor kring utvärderingens syfte, upplägg och funktion (Åsen & Vallberg 

Roth, 2013, s.45). För att undvika att utvärderingen bara blir en vana som sker på slentrian har 

vi sammanställt frågorna och försökt göra om dessa för att passa förskolans verksamhet.  

1. Motivfrågan: Varför har utvärderingen gjorts?  

Kontrollmotivet: För att kontrollera att verksamheten gör det den ska. 

Utvecklingsmotivet: För att utveckla verksamheten.  

Kunskapsmotivet: För att bygga upp kunskap om verksamheten. (Åsen & Vallberg 

Roth, 2013, s.46). 

2. Intressentfrågan: För vem har utvärderingen gjorts? 

Ex. Möjlighet att kontrollera förskolan (kontroll). Ge vårdnadshavare möjlighet att 

välja förskola till sina barn (kunskap) Ge politiker möjlighet att se på vad pengar 

behöver läggas (kunskap). Som underlag för att utveckla och förbättra sin verksamhet 

(utveckling). (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.47). 

3. Innehållsfrågan: Vad har utvärderats? 

Strukturkvalitet: Verksamhetens ramar, yttre förutsättningar. Processkvalitet: 

Pedagogiska verksamheten, ex. personalens förhållningssätt, verksamhetens innehåll 

och mötet mellan pedagoger och barn. Resultatkvalitet: Måluppfyllelse och resultat. 

Uppnås det som önskas? (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.48-49). 

4. Metodfrågan: Hur har utvärderingen genomförts? 

I häftet visar vi på hur utvärdering kan gå till med hjälp av pedagogisk dokumentation 

(Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.50-51). 

5. Etikfrågan: Vilka etiska överväganden har gjorts i utvärderingen? 

Se Etiska aspekter. 

6. Värderingsfrågan: Gentemot vilka kriterier har verksamheten bedömts? 

Vilket fokus pedagogen har. Vad pedagogen letar efter. Ex. olika läroplansmål. Risken 

i att enbart leta läroplansmål i dokumentationen är att pedagogen kan missa andra små 

saker som också kan ha betydelse. ”De officiella målen ses alltså inte som en 

tillräcklig kriteriekälla för att avgöra vad som är god kvalitet och hur den kan 

bedömas” (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.52-53). Det är också viktigt att synliggöra 

andra delar i verksamheten. 

7. Kunskapsfrågan: Hur har resultaten från olika utvärderingar relaterats till varandra? 
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Hur resultatet av olika utvärderingar blir en övergripande bild av verksamheten. 

”Används erfarenheter och resultat från utvärderingar till att mer systematiskt bygga 

upp kunskap om verksamheten i förskola och skola? Fogas olika erfarenheter och 

resultat samman på något sätt och i så fall hur?” (Åsen & Vallberg Roth, 2013, s.54). 

Etiska aspekter 

I läroplanen och skollagen står det inget om hur pedagogerna ska tänka kring etiska 

överväganden av dokumentation. Däremot lyfter läroplanen att omsorg, hänsyn till andra, 

rättvisa och jämställdhet är etiska aspekter som ska prägla verksamheten (Lpfö 98/10, s.4-7). 

Åsen och Vallberg Roth (2013, s.51) lyfter att det i vissa fall finns likheter mellan forskares 

undersökning av en verksamhet och pedagogens dokumentation. Även Lindgren och 

Sparrman är inne på samma spår och menar att barnen bör ges samma etiska skydd när 

pedagoger dokumenterar som när forskare observerar (Lindgren och Sparrmans, 2003, s.67). 

   Vi har därför gjort om Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning för att passa pedagoger och barn (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

 Informationskravet – Berätta för barnen vad och varför ni dokumenterar dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

 Samtyckeskravet – Fråga barnen om det är okej att ni dokumenterar det de gör 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

 Nyttjandekravet – Fråga barnen innan ni använder bilderna om det är okej för dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

 Konfidentialitetskravet – Fundera kring vilka uppgifter om barnen som verkligen är 

nödvändiga att ha med. Gäller främst i tidningar och på internet (Vetenskapsrådet, 

2002, s.12-13). 

 

Layout/design 
I början av vår produktutveckling arbetade vi i programmet Word för att bearbeta innehållet i 

produkten textmässigt. Därefter övergick vi till att använda programmet Publisher, där 

arbetade vi med produktens layout och placerade in bilder. Vår produkt är färgkodad utifrån 

den förklarande bild som finns både på produktens framsida och i ansnittet Att komma igång. 

Detta för att underlätta för pedagogen att hitta i produkten. Genom att följa färgerna kan 

pedagogen enkelt slå upp det avsnitt pedagogen behöver hjälp med. Vi tänker oss att de 

färgblock som finns högst upp på höger sida på materialet ska fungera som flikar vilket 

möjliggör för pedagogen att snabbt hitta och slå upp i produkten. Vår tanke med produktens 

format är att den ska vara i fickformat, för att vara möjligt att ta med sig överallt där 

pedagogen befinner sig. Vi har valt att ha anteckningsmöjligheter på vänster sida i materialet 

för att pedagogen ska kunna göra minnesanteckningar. Vi valde vänster sida för anteckningar 

för att vi båda ansåg att det är lättare att läsa till höger. Längst ner på den vänstra sidan har vi, 

efter enkätundersökningens resultat, lagt till praktiska exempel för att göra det tydligt för 

användaren hur arbetet kan göras i praktiken. De grafiska ikonerna i produkten är designade 

och utformade av en studiekamrat som utöver utbildningen arbetar med design. Fotografierna 

är tagna av Maria och alla inblandade barn och vårdnadshavare har godkänt medverkan. 
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Utvärdering av produkt 
Här skriver vi hur utvärderingen av produkten gått till. För att kvalitetssäkra vår produkt och 

ta reda på om den är användbar i praktiken har vi utvärderat den i tre steg. Vi började med en 

workshop för våra studiekamrater på förskollärarprogrammet. Sedan lät vi fyra förskollärare 

från tre olika förskolor granska produkten för att komma med feedback, något vi valt att kalla 

produkttest. I det sista steget lät vi Anna Palmer, författare till Skolverkets stödmaterial i 

pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012), granska produkten.  

Workshop 

Det är lätt att bli ”hemmablind” i utformandet av en produkt. Vi valde därför att bjuda in 

samtliga studiekamrater på förskollärarprogrammet till en workshop där vi visade vårt 

material och bad om deras åsikter och synpunkter. Detta skedde torsdagen den 19/3-15. Vi 

valde det datumet då flera hade ett seminarium samma dag och därför ändå var tvungna att 

komma in till Blåsenhus. Sju studenter kom till workshopen och visade sig positiva och 

intresserade till vår produkt. Vi fick feedback som ledde till funderingar och ändringar i 

produkten. Det ledde till att vi flyttade fram kapitlet om pedagogisk dokumentation så att det 

hamnade i början av produkten, för att förenkla för användaren och snabbt hitta den 

information som behövs. Studiekamraterna kom med förslag på frågor att ställa till barn vid 

reflektion av dokumentation. Studiekamraterna upplevde att det skulle underlätta för 

användaren av produkten om det fanns sidhänvisningar till läroplanen i materialets exempel 

vilket vi tog hänsyn till. 

Produkttest 

Vi mejlade tio förskolor i centrala Uppsala och frågade om vi fick komma och visa och 

diskutera vår produkt med någon eller några av deras förskollärare. Vi valde dessa tio av 

geografiska skäl, för att det skulle vara lätt för oss att ta oss dit. Vi visste inte innan i vilken 

grad de arbetade med pedagogisk dokumentation. Av dessa tio förskolor var det tre som 

ställde upp på produkttestet. Vi kallar dessa för förskola 1,2 och 3. Av dessa var två 

kommunala och en fristående. Produkttestet gick ut på att förskollärarna fick läsa igenom 

produkten och berätta vad de ansåg om den. Efter genomgången av produkten ställde vi frågor 

som: ”Vad var bra?”, ”Saknar ni något i produkten?” och ”Skulle produkten kunna vara till 

hjälp för er på förskolan?”. Till förskola 2 och 3 mejlade vi ut en länk till vår produkt skapad i 

ISSUU, en hemsida där pdf-filer görs om till digitala tidningar, för att förskollärarna skulle ha 

möjlighet att se produkten innan vi kom.  

Förskola 1: På förskola 1 fick vi möta två förskollärare som båda arbetat med pedagogisk 

dokumentation en längre tid och stött på olika sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation 

på flera olika förskolor. Vi fick tips och idéer som: 

     - Vid reflektion med arbetslaget är det viktigt att låta arbetslaget tala kring din 

dokumentation först så att arbetslagets tankar kring dokumentationen inte färgas av dina egna 

reflektioner. 

     - Att förtydliga vissa meningar samt att ta bort värderande meningar.  

     - Tips på hur pedagoger kan göra vårdnadshavare delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen genom att sätta post-it-lappar vid dokumentationen. 
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     - Att det är viktigt att väga tiden mellan dokumentation och reflektion, så att pedagogerna 

inte bara dokumenterar eller dokumenterar utan att ha tid att reflektera.  

Förskola 2: På förskola 2 fick vi möta en förskollärare med flera års erfarenhet av pedagogisk 

dokumentation. Vi fick tips om att Word och PowerPoint finns att ladda ner till lärplattan, 

något som vi tog med i vår produkt. Vi fick även ett bra citat som vi valde att skriva på sista 

sidan i produkten. ”Dokumentera för att upptäcka, inte för att missa saker medan ni 

dokumenterar”.  

Förskola 3: På förskola 3 fick vi möta en förskollärare som arbetat med pedagogisk 

dokumentation i ett fåtal år på en annan förskola. Dock hade arbetet inte kommit igång på 

förskollärarens nuvarande arbetsplats. Förskolan hade precis börjat arbeta med 

Projektmodellen och förskolläraren ansåg att vår produkt kunde komplettera Projektmodellens 

material. Förskolläraren på förskola 3 menade att produkten kunde hjälpa pedagogerna på 

förskolan att komma vidare från reflektion till utveckling, något förskolläraren ansåg vara 

svårt med Projektmodellen. Förskolläraren gav en idé om hur reflektionen med barn kan gå 

till, något som vi tog med i produkten. Idén gick ut på att lägga dokumentation i form av 

fotografier på ett bord och sedan, utifrån ett fåtal förutbestämda frågor, samtala kring 

aktiviteten. 

Slutsats av produkttest: Alla förskollärare vi mött har varit väldigt positivt inställda till vår 

produkt och menat att produkten fyller ett behov i arbetet med uppföljning, utvärdering och 

utveckling. I våra diskussioner med förskollärarna framgick att vi lyckats med att kombinera 

utvecklingspedagogik med ett Reggio Emilia-inspirerat perspektiv i produkten. Vi har tagit 

med oss de tips och idéer vi fått och fyllt på med dessa i vår produkt. På så vis blir produkten 

inte bara vetenskapligt knuten utan också baserad på praktisk erfarenhet. 

Utvärdering av Palmer 

Som sluttest av produkten valde vi att kontakta Anna Palmer som är universitetslektor på 

Stockholms universitet och författare till Skolverkets stödmaterial: Uppföljning, utvärdering 

och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Produkten mailades som PDF samt 

som webb-tidning via ISSUU till Palmer. Hon visade stort intresse och kom med användbar 

feedback som redovisas nedan.  

 

Palmer ansåg att produkten borde genomsyras av etik på ett tydligare sätt än tidigare. Vi valde 

därför att ändra produktens bild på framsidan samt på sida 5 så att etiken integrerades i bilden. 

På sida 5 i produkten har vi också lagt till en punkt om etik. Palmer hjälpte oss att se att 

språket behövdes förenklas något i den inledanade delen av produkten samt att fokusera mer 

på barnens delaktighet i dokumentation och reflektion. Detta ledde till att vi lagt in frågor som 

utmanar pedagogerna att göra barnen delaktiga. Under rubriken Reflektion, s.17, i produkten 

tipsade Palmer oss om att första mötet med dokumentationen behöver vara lättsam och utan 

krav, utan mer som ett ”insupande” av dokumentationen, något som vi lade till i produkten. 

Vi lade även till hennes kommentar om reflektion med barn, s.19, där hon beskriver hur 

pedagogerna kan reflektera genom att upprepa aktiviten med barnen och dokumentera det 

som sker då. Under rubriken Etiska ställningstaganden, s.27, ansåg Palmer att 
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dokumentationen som görs i pedagogisk dokumentation inte ska lämna förskolan och att 

frågor som rör t.ex. om barnen får visas i TV, tidning eller internet är onödigt. Vi har valt att 

ha det kvar då våra erfarenheter är att många förskolor använder sig av t.ex. hemsidor, 

Facebook, Twitter, bloggar eller liknande för att synliggöra verksamheten. Dock förstår vi 

Palmers uppfattning kring detta och vi har därför lagt till att checklistan är ett förslag på en 

checklista så att användarna av produkten kan forma den till sin egen. Vi vill inte säga åt 

pedagoger att de inte får använda sådana medier för att synliggöra sin verksamhet, oavsett 

våra egna åsikter. Om vi däremot har kvar checklistan visar vi att det är viktigt tänka etiskt 

kring användandet av dessa medier om pedagogerna väljer att använda dessa. Palmer menade 

också att vi borde använt oss av referensen ”God forskningssed” (Hermerén, 2011) istället för 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 

(Vetenskapsrådet, 2002). Men då det är Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning vi använt oss av i vårt program har vi valt att behålla den som 

referens.  

Sammanfattningsvis känner vi att vår produkt berikats av Palmers utvärdering då vår produkt 

blivit tydligare och fått ett tydligare barnperspektiv. Palmers kommentarer bidrog även till att 

vi fick fundera kring vårt innehåll i produkten och hur viktigt det är att formulera sig enkelt.  

Ansvarsfördelning 
Vi har under hela arbetet suttit tillsammans och arbetat med vårt självständiga arbete och 

hjälpts åt med allt. Vi har delat in arbetet i olika ansvarsområden som vi sedan diskuterat och 

reflekterat över tillsammans. Därför anser vi att vi har lagt ner lika mycket tid på arbetet. 

Maria Leijthoff har i rapporten ansvarat för bearbetning av litteratur i form av böcker, 

sammanställning av dokumentation, pedagogisk dokumentation, reflektion, vilket behov av 

produkten finns? och delar av produktutvecklingsprocessen. Emil Nordberg har i rapporten 

ansvarat för bearbetning av litteratur i form av avhandlingar, rapporter, vetenskapliga artiklar, 

sammanställning av utvärdering, lagar och förordningar, vilka liknande produkter finns?, 

kritiska aspekter, diskussion och reflektion och delar av produktutvecklingsprocessen. 

Produkten har sammanställts gemensamt.  

Diskussion och reflektion  
Vi har delat upp vår arbetsprocess i olika faser. Till att börja med behövde göra en 

omvärldsanalys där vi skulle bevisa att vårt material behövdes samt undersöka vad som redan 

fanns inom vårt område. För att undersöka behovet av produkten läste vi Skolinspektionens 

tillsyn (Skolinspektionen, 2014), men vi ville också fråga förskollärare själva. För att nå ut till 

så många som möjligt valde vi att göra en enkätundersökning (bilaga 1) där vi frågade hur 

förskollärarna arbetade med uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan samt om en 

praktisk handbok skulle kunna vara till stöd. Av förskollärarna som svarade menade över 60 

% att en sådan produkt skulle vara till användning i arbetet med uppföljning, utvärdering och 

utveckling. Sammanställningen av enkätundersökningen och resultatet av Skolinspektionens 

tillsyn visar att det finns ett behov av utveckling inom området uppföljning, utvärdering och 
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utveckling. Något som vår produkt kan hjälpa till med. I vår strävan att nå så många 

förskollärare som möjligt i enkätundersökningen anser vi att vi lyckades bra då vi nådde ut till 

ca 75 % av förskolorna. Däremot var det bara 27 förskollärare som svarade på enkäten vilket 

kan tolkas på flera sätt. Vår enkät var webbaserad vilket innebär att förskolecheferna vi 

mejlade fick en länk till enkäten i mejlet. Ett sådant mejl kanske väcker misstankar eller 

glöms bort. Kanske hade vi fått fler svar om vi skickat ut papperskopior av enkäten. Dock 

hade det varit tidskrävande att skicka ut papperskopior. Webbaserade enkäter är dessutom 

billigare och mer miljövänliga. Vi ställde oss också frågan vilka förskollärare som svarade på 

undersökningen. Då vi i mejlet förklarade vårt syfte med enkäten, enligt informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7), är det möjligt att förskollärare som inte arbetar med uppföljning, 

utvärdering och utveckling i stor grad valde att inte svara på enkäten. Det är också möjligt att 

det fanns förskollärare som ville svara på enkäten men inte lyckades öppna länken. Detta är 

dock bara spekulationer, men de fanns i våra tankar under granskningen av enkäten.  

När vi letade efter redan existerade produkter fann vi en rad webbsidor vars syfte, precis som 

vårt, var att hjälpa pedagoger i arbetet med uppföljning. Vår produkt är, till skillnad från de 

webbaserade, ett häfte vilket gör det lättare att plocka fram i verksamheten. Även Skolverket 

har gett ut ett stödmaterial som syftar till att hjälpa pedagoger med pedagogisk dokumentation 

som arbetssätt för uppföljning, utvärdering och utveckling. På ett sätt var det en bra upptäckt 

då det bevisar att arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling är viktigt och att 

material till det behövs, men det gällde också för oss att skilja vår produkt från Skolverkets 

material så att de inte blev lika. Detta gjorde vi genom att göra en mindre mer lättöverskådlig 

produkt som riktar sig till pedagoger som ska komma igång med pedagogisk dokumentation 

och genom att väva in ett utvecklingspedagogiskt synsätt, utöver den Reggio Emilia-

inspirerade synen på pedagogisk dokumentation, i vår produkt. Vi upptäckte att några 

kommunala förskolor i Uppsala kommun arbetar med ett material som heter Projektmodellen. 

Det har varit svårt att hitta information om projektmodellen och vi har försökt mejla 

kommunen för att få tag i den, dock utan resultat. Men av det vi förstått är att Projektmodellen 

en stor process som tar tid att sätta sig in i. Något som vår produkt skiljer sig från genom att 

vara liten och lättöverskådlig.  

I vårt skapande av produkten gällde det att hitta relevant litteratur som hjälpte oss att få det 

material vi behövde. För detta valde vi att läsa böcker, främst studentlitteratur, rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Mycket av litteraturen om pedagogisk dokumentation har ett 

konstruktionistiskt, Reggio Emilia-inspirerat, perspektiv. Då vi valt att väva in 

utvecklingspedagogiken i detta, för att skilja oss från tidigare material och för att nå fler 

brukare av produkten, var vi tvungna att hitta litteratur om utvecklingspedagogikens syn på 

dokumentation och arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi behövde även 

väva samman dessa utan att vara för konstruktionistiska eller utvecklingspedagogiska något 

som både vi och förskollärarna i produkttestet ansåg vi lyckats med.  

Efter insamlandet av materialet till produkten skapade vi en prototyp som behövde testas. 

Helst hade vi velat dela ut produkten till förskolor där pedagogerna kunnat använda den över 

en längre tid. Men då tid inte fanns genomförde vi, det vi kallar för, tre produkttest. Vi åkte ut 

till tre förskolor och träffade fyra förskollärare som fick granska produkten och berätta sina 
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åsikter. Vi fick tips och idéer på hur produkten kunde utvecklas, men alla förskollärare ansåg 

att det var en användbar produkt som skulle kunna komma till användning i de flesta 

förskolor. Som avslutningstest skickade vi produkten till Anna Palmer, författare till 

Skolverkets stödmaterial om pedagogisk dokumentation som arbetssätt med uppföljning, 

utvärdering och utveckling, som fick granska den. Efter Palmers utvärdering ändrades 

produktens framsida och utformande till viss del (se s.21-22 i rapporten). Hon skrev inget 

angående produktens användbarhet i förskolan men skrev att arbetet var ambitiöst, intressant 

och välarbetat.  

Under vårt arbete har vi funderat kring begreppet pedagogisk dokumentation. Då begreppet är 

förknippat med Reggio Emilia kanske det är fel av oss att använda begreppet då vi vill 

inkludera fler perspektiv i arbetet. Vi har funderat på att vända på begreppet och i stället tala 

om att dokumentera pedagogiskt. I slutändan valde vi ändå att behålla begreppet pedagogisk 

dokumentation då begreppet i sig är obundet till någon lärteori. Vi hoppas därför att vår titel 

”Att komma igång med: Pedagogisk dokumentation” inte ska skrämma iväg 

utvecklingspedagogerna, eller pedagoger med annat synsätt, utan att vår produkt istället visar 

att pedagoger oavsett synsätt kan använda pedagogisk dokumentation. 

Slutsats 
Efter vår utvärdering av produkten drar vi slutsatsen att produkten uppfyller syftet och att den 

skiljer sig från andra material om pedagogisk dokumentation. Vi har i vår utvärdering bevisat 

att produkten hjälper pedagoger i arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling med 

hjälp av pedagogisk dokumentation.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Enkätfrågor 

1. Upplever du att ni arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling på förskolan?  

Ja/Nej/Övrigt  

 

2. Om Ja. På vilket sätt arbetar ni med uppföljning, utvärdering och utveckling? Om Nej. 

Vad skulle krävas för att ni skulle börja arbeta med uppföljning, utvärdering och 

utveckling? 

  

3. Vad dokumenterar ni? 

 

4. Upplever ni att dokumentation är tidskrävande? 

Ja/Nej/Övrigt 

 

5. På vilket sätt tar ni hänsyn till barns integritet vid dokumentering? Har ni kommit fram 

till något sätt där barnen kan visa att de inte vill bli fotograferade eller filmade? 

 

6. Känner du till Skolverkets stödmaterial om uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan?  

Ja/Nej/Övrigt 

  

7. Om Ja. Har de hjälpt dig i ditt arbete med uppföljning, utvärdering och utveckling på 

förskolan? Är det något i den ni saknar?  

 

8. Vad skulle kunna förenkla ditt arbete med uppföljning, utvärdering och utveckling? 

 

9. Skulle en praktisk handbok kunna förenkla arbetet med uppföljning, utvärdering och 

utveckling och vad skulle du vilja ha i ett sådant material? 

 

 



   

 

Att komma igång med: 

 

Pedagogisk  

dokumentation 

Etik 

Bilaga 2 



 2 

 

Inledning  
 

Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, skiljer sig en del 

från föregångaren Lpfö 98. En stor förändring är det nya kapitlet om 

uppföljning, utvärdering och utveckling, s.14.   

   Där står: ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt do-

kumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera för-

skolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns ut-

veckling och lärande följas upp, dokumenteras och analyseras”. Dessa 

rader uppmanar pedagoger i förskolan att skaffa sig god kunskap om 

försoklans kvalitet för att kunna utveckla verksamheten. Ett sätt att 

uppnå läroplanens riktlinjer är genom pedagogisk dokumentation. Nå-

got som detta material har i syfte att hjälpa er komma igång med.  

Det är viktigt att tänka på att börja smått. Tar ni på er för mycket i bör-

jan kan det kännas tungt och då är det lätt att ge upp. Tänk på att väga 

tiden mellan dokumentation och reflektion så ni även har tid att reflek-

tera. Börja med att välja en aktivitet som ni ska dokumentera. Planera 

vad som ska dokumenteras och hur, genomför aktiviteten och doku-

mentationen, reflektera och utveckla efteråt. 

 

Har ni arbetat mycket med dokumentation är det lätt att det bara sker 

av slentrian. Gå då tillbaka till grunden och ställ er frågan ”Varför doku-

menterar jag?” se mer under rubriken ”Undvik slentrian” (s.26).  

Kom ihåg att det är omöjligt att fånga allt. Det är inte heller meningen! 

Se pedagogisk dokumentation som ett tvärsnitt i verksamheten som 

visar vad som pågår just nu. Genom att få fler tvärsnitt kan ni försöka 

se möjligheter och styrkor, utvecklingsområden och brister.  

 

 

 

 

Verksamhet 

Tvärsnitt, pedagogisk 

dokumentation 

Tid 
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Om Pedagogisk dokumentation 
 

Pedagogisk dokumentation bygger på dokumentationer av förskolans 

verksamhet men den blir pedagogisk först när pedagogerna reflekterar 

över dokumentationen. Syftet är att utveckla verksamheten för att ge 

barnen bästa möjliga start i livet. Ursprungligen kommer pedagogisk 

dokumentation från Reggio Emilia-pedagogiken, men används idag i 

många olika förskoleverksamheter, både så kallade Reggio Emilia-

inspirerade och de som arbetar med utvecklingspedagogik. Därför har 

utvecklingspedagogik och Reggio Emilia-pedagogiken vävts ihop i  det 

här materialet.  

Dokumentation är inte bara till för att kunna se tillbaka på vad som 

gjorts på förskolan, utan den kan användas och vara en grund i arbetet 

med förändring och utveckling av verksamheten. Dokumentationen 

kan leda till utveckling och vidarearbete i det nuvarande projektet/

aktiviteten, det kan användas till lärdomar av hur ni arbetar eller för att 

se vad barnen är intresserade av.  

För att dokumentationen ska kunna leda till utveckling måste ni till-

sammans i arbetslaget och med barnen reflektera över dokumentation-

en och fundera kring hur ni kan arbeta vidare.  

I pedagogisk dokumentation kommer de didaktiska frågorna till an-

vändning. Det handlar om att bestämma hur ni ska dokumentera och 

vad ni ska dokumentera. Men ännu viktigare varför ni ska dokumentera 

och för vem ni ska dokumentera. Pedagogisk dokumentation stödjer sig 

i både vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet och är därför en 

mycket användbar metod i arbetet med uppföljning, utvärdering och 

utveckling av verksamheten.  

Läs mer: Palmer, Anna (2012).  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk doku-

mentation. (s. 16-18, 42-43,58). Stockholm: Skolverket  

Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, Maj (2003). Det lekande lärande barnet: i en ut-

vecklingspedagogisk teori. 1. uppl. (s. 71). Stockholm: Liber 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010).  (s.14). Stockholm: Skolverket 

Åsén, Gunnar. & Vallberg Roth, Ann-Christine. (2013). Utvärdering i förskolan en forskningsöver-

sikt /. (s.45-47). Johanneshov: MTM 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Att komma igång 
 

Det viktigaste att tänka på när ni ska komma igång med pedagogisk 

dokumentation är att ”få med alla på tåget”.  Pedagogisk dokumentat-

ion är ett arbetssätt som fungerar absolut bäst om alla i arbetslaget arbe-

tar på liknande sätt. Börja därför med att berätta för arbetslaget, på t.ex. 

ett personalmöte, att du tänker börja arbeta med pedagogisk doku-

mentation och hör om de vill vara med och reflektera över din doku-

mentation. För att arbetet med pedagogisk dokumentation inte ska kän-

nas för stort kan ni dela in det i fyra steg.  

Planering: Bestäm vilken akti-

vitet som ska dokumenteras. 

Vad är aktivitetens syfte?  

Vilka läroplansmål ska strävas 

efter? 

Genomförande/

dokumentation: Genomför ak-

tiviteten och dokumentera på 

det sätt du planerat. 

Reflektion: Reflektera med 

barn, pedagoger och vårdnadshavare. 

Utveckla: Hur går du vidare med arbetet? Vad fungerade? Vad kan du 

tänka på till nästa gång? Hur kan ni utmana barnen vidare? 

Etik: Etiska aspekter ska finnas med i alla delar av arbetet.  Se s. 27. 

Tid: 

Det som många pedagoger frågar sig är: ”Hur ska vi få tid att genom-

föra detta? Det ni ska vara medvetna om är att det tar lite längre tid i 

början innan ni kommit in i arbetssättet. I gengäld menar de flesta som 

arbetat med pedagogisk dokumentation ett tag att tiden är väl spende-

rad då de får ut så mycket av det. Tänk också på att det inte är mening-

en att ni ska dokumentera allt. Det är bättre att dokumentera få gånger 

och hinna reflektera ordentligt än många gånger och bara hinna ögna 

igenom dokumentationen.   

Etik 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Exempel på planering: 

Aktivitet: Introducera motorikpass i barngruppen. 

Syfte/Läroplansmål: Utvecklar barnens motorik, Lpfö 98/10, s.10.  

Observerade barn: Lisa, Karl och Ali. 

Välj ett mål för att få ett tydligt fokus för dokumentation och reflektion 
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Planering 
 

För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att arbetsla-

get tillsammans beslutar om hur dokumentationsarbetet ska läggas upp. 

Planering inför dokumentation 

Vem ska dokumentera? 

Hur blir barnen delaktiga i dokumentationen? 

Vilka barn ska ni observera?  

När ska ni dokumentera? 

Vad fokuserar ni på vid dokumentationen?  

Vilka rubriker ska ni ha vid spaltdokumentation, vad fungerar bäst för 

er?  

Vilka läroplansmål ligger i fokus för dokumentationen? 

Vad ska dokumentationen användas till?  

Hur beskriver ni vad barnen säger och gör?  

Vilka ska se och ta del av dokumentationen?  

Vad vill ni synliggöra med hjälp av dokumentationen?  

Hur vet ni om någon inte vill bli dokumenterad, på vilket sätt kan bar-

nen visa att de inte vill bli dokumenterade? 

 

Planering inför reflektion 

Ni behöver göra en överenskommelse för hur ni i arbetslaget bemöter 

varandras dokumentation och på vilket sätt feedback ska ges till 

varandra. 

Hur sammanställs era dokumentationer och reflektioner?  

Hur gör ni barnen delaktiga i reflektion och sammanställning av reflekt-

ion? 

Vilka får ta del av era reflektioner? 

När och hur reflekterar ni tillsammans? 

 

Läs mer: Wehner-Godée, Christina (2013). Lyssnandets och seendets villkor: pedagogisk dokumentat-

ion - DVD, bok. 2. uppl.  (s.50). Stockholm: Liber 

Wehner-Godée, Christina (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. 2. uppl.  (s.60). Stockholm: Liber 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Läs mer: Wehner-Godée, Christina (2013). Lyssnandets och seendets villkor: pedagogisk dokumentation 

DVD, bok. 2. uppl.  (s.50-51). Stockholm: Liber 

Wehner-Godée, Christina (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika me-

dier. 2. uppl.  (s.62-66). Stockholm: Liber 

Palmer, Anna (2012).  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation.  

(s. 46). Stockholm: Skolverket  

En spaltdokumentation kan se ut såhär: 

 
 

Vill ni i efterhand även få med barnets/barnens egna tankar och reflektioner 

kan man lägga till spalten ”barnets reflektioner”. 

Deltagare Syfte/läroplansmål Aktivitet 

Lisa, Karl, Ali Utvecklar sin motorik, koor-

dinationsförmåga. 

Motorikbana 

Gör Kommunicerar Egna reflektioner 

Lisa: Går på 

balansbrädan 

Jag kan själv! Lisa visar tilltro till sin egna 

förmåga,  motorik – kan nu gå 

på brädan själv. 
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Papper och penna 
 

Dokumentation med papper och penna kan ni göra på två sätt: anting-

en genom löpande text eller genom spaltdokumentation. Vi rekommen-

derar spaltdokumentation som visar vad barnen ”gör”, 

”kommunicerar” och era ”egna reflektioner” på ett enkelt och lättöver-

skådligt sätt. Syfte och läroplansmål finns med för att ha ett fokus för 

dokumentationen. 

”Gör”= Svarar på frågorna: Vad gör de? Vad leker de? Vad ritar de? 

Koppla svaren till läroplansmålet i fokus.  

”Kommunicerar”= Här skriver ni vad barnet/barnen säger, men ni kan 

också rita det de gör, t.ex. det de målar, konstruerar, ritar. Detta för att 

lättare kunna följa sina egna reflektioner i efterhand. 

”Egna reflektioner”= Vad ni lägger märke till. Vad är barnen intresse-

rade av, vad gör de för att visa på lärande etc. Ex. Anna ritar fötter, tit-

tar på sina egna, suddar fötterna och ritar nya som är mindre. Hon har 

fått grepp om storleksförhållanden och proportion. 

Vidareutveckla: 

Dessa spaltdokumentationer kan byggas upp på många olika sätt och 

kanske har ni en sorts spaltdokumentation till byggrummet och en an-

nan till ateljén. De kan även se olika ut beroende på om ni dokumente-

rar ett eller flera barn. Fundera på hur ni vill bygga upp era spaltdoku-

mentationer.  
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Läs mer: Lenz Taguchi, Hillevi (2013). Varför pedagogisk dokumentation?: verktyg för lärande och 

förändring i förskolan och skolan. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. (s. 75). Malmö: Gleerup  

 

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. 

(s. 49). Stockholm: Skolverket 

Wehner-Godée, Christina (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. 2. uppl. (s.76-78). Stockholm: Liber 
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Kamera 

 

Det ”nya” sättet att fotografera är att fotografera processen istället för 

barnen. Detta är dels för att fokus ska ligga på det syfte och läroplans-

mål ni fokuserar på och de kroppsdelar som är delaktiga i lärandet. Går 

barnen t.ex. balansgång är det benen och fötterna som är i fokus, om 

barnet målar är det armar och händer. Titta noga på det barnen gör och 

våga gå nära. Den andra anledningen är av etiska skäl. Vill ni visa hur 

ni arbetar på förskolan genom att lägga ut bilder på t.ex. hemsidan för 

att vårdnadshavare m.fl. ska kunna följa barnen och det arbete som 

pågår är det av etiska skäl bra att inte fota barnens ansikten. 

Se fotot som ett utsnitt ur förskolans verksamhet som visar var ni är. 

Tillsammans kan fler foton visa vart ni är på väg.  

”En bild säger mer än 1000 ord” är ett gammalt talesätt som stämmer 

rätt väl. Vi tänker även att ”En bild kan locka fram 1000 ord”.  

Fördelen med kamera är att det är lätt för er och barnen att skriva ut 

bilder och låta barnen prata, diskutera och reflektera kring dem. På så 

vis får ni fram barnens åsikter om aktiviteten, deras intressen samt de-

ras lärdomar. Ni kan då få en förståelse för vilken mening som skapats 

kring innehållet.  

Vidareutveckla: 

Fundera kring vem det är som foto-

graferar. Är det bara pedagogerna 

eller får barnen också fotografera? 

Vad blir skillnaden om barnen får 

fotografera sitt lärande istället för 

pedagogen? 



 12 

 

Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Exempel: Filma er kollega under en 

aktivitet. Fundera kring hur ni be-

möter barnen, hur ni arbetar för att 

uppnå läroplansmålen, hur fångar 

ni barnens intressen m.m.  

I bilden till höger filmar ett barn sin 

upplevelse av en aktivitet.  Det är 

ett bra sätt att få ett barns perspek-

tiv av verksamheten.  
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Film 
 

Film som dokumentationsverktyg gör det möjligt att både fånga bild, 

ljud och rörelse på en och samma gång. Små barns upplevelser och lä-

rande kan dokumenteras med film för att fånga upp de rörelser, ansikts-

uttryck och kroppsspråk som används för att göra sig förstådd. Det in-

spelade materialet kan visas upp på en gång för barnen eller vid ett se-

nare tillfälle för att visa barnen en lärsituation. På det viset kan barnen 

se sitt lärande under en aktivitet och få möjlighet att testa igen samtidigt 

som filmen kan väcka nya frågor och nyfikenhet hos barnet. 

Sätt att använda film:  

 Visa filmen för barnen och reflektera tillsammans över det på-

gående projektet/ aktiviteten med läroplansmålen i fokus. Kom 

ihåg att be de filmade barnen om tillåtelse att visa innan.  

 Projicera med hjälp av projektor filmen på en vägg och låt barnen 

återuppleva/ leka i dokumentationen. 

 Fundera tillsammans med barnen över hur projektet/aktiviteten 

kan utvecklas 

 Låt barnen göra en instruktionsfilm om hur de gör något som 

sedan kan användas av andra barn. 

 Filma varandra i arbetslaget under en aktivitet för att se hur ni 

agerar i olika situationer. 

 

 

Läs mer: Doveborg, Elisabeth. & Ansett, Siv (2003). Barn ritar och berättar. I: Eva Johansson & Ingrid 

Pramling Samuelsson. (Red.). Förskolan – barns första skola (s. 83-104). Lund: Studentlitteratur. 

Eidevald, Christian (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur 

gör man?. 1. uppl.  (s.94-124). Stockholm: Liber 

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. 

(s. 51). Stockholm: Skolverket 

Wehner-Godée, Christina (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. 2. uppl. (s.81-85). Stockholm: Liber 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Gör såhär: 

Välj en aktivitet och spela in ca 2 minuter av den. 

Reflektion: Välj ett fokus/läroplansmål att lyssna efter. T.ex. Hur bemöter 

ni barnen? 

Lyssna efter hur ni samtalar med barnen, hur ni svarar på deras frågor 

och funderingar etc.  

Utvärdera: Vilket bemötande fungerade? Är det någonting ni ska fundera 

på i ert bemötande med barnen? 
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Ljud 
 

Ljudinspelningar passar särskilt bra när det är mycket som händer på 

samma gång. Fördelen med ljudinspelning som dokumentationsmetod 

är att ni kan ha fullt fokus på aktiviteten med barnen samtidigt som ni 

samlar reflektionsmaterial. Ljudinspelning gör det också möjligt för er 

att dokumentera utan att barn kommer med på t.ex. bild eller film.  

Barnen kan själva spela in en stund för att sen lyssna och reflektera över 

vilka minnen som väcks till liv, hur det låter när man häller sand i en 

hink, eller återkoppla till hur barnen tänker om aktiviteten/projektets 

utveckling. Det finns ljudinspelningsfunktioner på de flesta telefoner 

och lärplattor idag. 

Tänk på att:  

 Ljudinspelning lämpar sig bäst i mindre rum/grupper för att und-

vika onödigt buller och brus. 

 Spela bara in en kort stund för att det inte ska bli för tidskrävande 

att bearbeta dokumentationen. 

Förslag på vad ni kan lyssna efter/reflektera över:  

 Pedagogens språk och bemötande 

 Barnens samspel och kommunikation 

 Uppfylls syftet med aktiviteten?  

 

 

 

 

Läs mer: Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk doku-

mentation. (s. 51). Stockholm: Skolverket 

Wehner-Godée, Christina (2010). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. 2. uppl. (s.70-75). Stockholm: Liber 
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Lärplatta 
 

Med lärplattor kan ni både filma, spela in ljud och fotografera tillsam-

mans med barnen. Fördelen med att dokumentera med lärplattor är att 

det är lätt att direkt kunna återkoppla med barnen. Till lärplattor finns 

det dessutom bra applikationer som underlättar dokumentationsarbetet. 

Här kommer några exempel på gratis applikationer.  

 

 iMovie - Här kan ni klippa filmer, göra bildspel samt lägga in 

ljud till film och bildspel. (App store)    

 Book Creator - Här kan barnen få göra en egen bok. Eller så kan 

ni lägga in dokumentationen i applikationen så blir det som en 

digital portfolio. Ni kan även spela in ljud så att barnen kan prata 

om vad de gjort. (App store och Android) 

 Popplet lite - Här kan ni skapa mindmaps tillsammans med bar-

nen. I bubblorna kan ni lägga in text, foton och rita själva. Mind-

mapen kan sen mejlas som PDF-fil vilket underlättar utskrift. 

(App store) 

 Pic Collage - Här kan ni lägga in flera bilder på en sida, vrida 

och vända på dem samt lägga till text, t.ex. barnens kommentarer 

till bilderna eller läroplansmål. (App store och Android) 

 Word - Ett program som många förskollärare är vana att arbeta 

med vid dator, vilket också finns tillgängligt på lärplattan. I 

Word kan ni kombinera bilder och text. (App store och Android) 

 Power Point - Skapa presentationer med hjälp av text, ljud och 

bild. (App store och Android) 
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Reflektion 
 

Det är i reflektionen dokumentationen blir pedagogisk. Det är med re-

flektion ni upptäcker vilka läroplansmål ni arbetat med, hur ni talar 

med barnen, hur barnen talar med varandra, vilka barnens intressen är, 

hur ni kan utveckla arbetet, hur den omgivande miljön påverkar arbetet 

osv. Era dokumentationer  och reflektioner blir grunden för att hitta 

utvecklingsmöjligheter i verksamheten.  

Börja med att möta dokumentationen utan prestationskrav, vad får 

dokumentationen mig att känna, tänka på, minnas etc. När ni reflekte-

rar vidare gäller det att bestämma vad ni ska titta efter. Ett bestämt fo-

kus att reflektera kring är viktigt för att reflektionerna ska utveckla verk-

samheten. Annars  är det lätt att bara hitta saker att kritisera. Är det 

vilka läroplansmål som aktiviteten uppnått? Är det ert förhållningssätt 

till barn? Är det hur genusmedvetna ni är? Eller kanske barnens intres-

sen?  

Vi har delat in reflektionsavsnittet i tre delar: 

Reflektion med barn 

Reflektion i arbetslaget 

Reflektion med föräldrar 

Under de rubrikerna kan ni läsa mer om hur ni kan gå till väga med de 

olika reflektionerna.  

När ni reflekterar, oavsett om det är med barn eller pedagoger, gäller 

det att hålla sig öppen för nya funderingar och frågor. Fokus ligger på 

de egna reflektionerna.  Ha sinnet öppet för nya intryck utan att ha för-

utfattade meningar om vad ni kommer att se. Ni förväntas inte sitta 

inne med alla svar utan ställ er undrande och frågande över det som 

sker. 

Läs mer: Doveborg, Elisabeth. & Ansett, Siv (2003). Barn ritar och berättar. I: Eva Johansson & Ingrid 

Pramling Samuelsson. (Red.). Förskolan – barns första skola (s. 83-104). Lund: Studentlitteratur. 

Eidevald, Christian (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur 

gör man?. 1. uppl. (s.128). Stockholm: Liber 

Palmer, Anna (2012).  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. 

(s. 53). Stockholm: Skolverket  
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Exempel på reflektion med barn: Skriv ut bilder som ni vill sam-

tala med barnen om. Lägg ut bilderna på ett bord och sätt er 

med barnen kring bordet. Välj tre färdiga frågor som ni kan 

ställa. T.ex. ”Vad lärde ni er av hinderbanan?” ”Vad var rolig-

ast?” ”Vill ni ha med något annat i hinderbanan nästa gång?”  

Tänk på att ge barnen tal– och diskussionsutrymme. Frågorna är 

bara tänkta till att starta upp en konversation. 
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   Reflektion med barn 

 

Barnens samtal och tankar har stor betydelse för hur ni går vidare med 

ert arbete. Ta tillvara på barnens frågor och resonemang om doku-

mentationen. Fråga barnen hur de vill gå vidare. Diskussionerna med 

barnen ger er information om vad barnen tycker är intressant, vad de 

vill veta mer om och vad som kan göras annorlunda i verksamheten. 

Barnens reflektioner ska leda arbetet framåt. En sorts reflektion med 

barn är att göra aktiviteten igen och dokumentera vad som sker då. 

Vilka skillnader kan ni se? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hur vill barnen arbeta 

vidare?  

Kunde det ha gjorts på ett 

annat sätt?  

Visa dokumentationen 

för barnen snabbt under 

en pågående aktivitet. 

Därefter kan barnen 

prova sina idéer & hypo-

teser direkt. 

Använd dokumentationen till 

att minnas och återberätta. 

Vad har de lärt av aktivite-

ten? 

Vilka frågor väcks hos 

barnen?  

Skriv ner barnens reflektion-

er på ett stort papper för att 

visa att deras reflektioner är 

viktiga. Låt barnen påverka 

sin vardag! 

Vad är barnen intresse-

rade av? Vilka material 

lockar barnen?  

Hur vill barnen ändra 

miljön?  

Vilka mål i läroplanen 

har ni arbetat med? 

Använd konkret doku-

mentation: bilder, mål-

ningar, anteckningar 

och filmer 

Läs mer: Doveborg, Elisabeth. & Ansett, Siv (2003). Barn ritar och berättar. I: Eva Johansson & Ingrid 

Pramling Samuelsson. (Red.). Förskolan – barns första skola (s. 83-104). Lund: Studentlitteratur. 

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. 

(s. 15-17). Stockholm: Skolverket 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Vidareutveckla: Kom på egna frågor som ni känner utvecklar er  

reflektion i arbetslaget. 

Aktivitet: 

Motorikpass 

Läroplansmål: 

Utvecklar självständig-

het och tillit till sin egen 

förmåga 

Vad jag vill reflektera över: 

Hur kan vi fortsätta arbeta med 

självförtroendet hos barngruppen 

Vad jag tänkte på: 

Lisa visar tilltro 

till sin egna för-

måga när hon 

lyckas hålla ba-

lansen på brädan. 

Arbetslagets reflektion: Hur kan jag gå vidare: 

Läs mer: Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk doku-

mentation. (s. 53-55). Stockholm: Skolverket 

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt 

arbete. 1. uppl. (s.24-25). Stockholm: Liber 
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 Reflektion i arbetslaget 

Att gemensamt reflektera i arbetslaget är grunden för att skapa förståelse 

för varandra och för barnen. När ni reflekterar över verksamheten kan 

både arbetslaget och verksamheten utvecklas vidare. För att reflektionen 

ska fungera behöver ni ha gjort en överenskommelse om hur reflektionen 

ska gå till och hur ni ska bemöta varandras reflektioner, överenskommel-

sen finns i avsnittet om planering (s.7). Bekräfta varandra, uppmuntra 

och våga utmana varandra för att kunna utveckla verksamheten och er 

själva samt väcka nya tankar och idéer! Att reflektera över dokumentat-

ionen är starten på en analys som kan väcka nya frågor och göra att ni 

upptäcker andra problemställningar. Tänk på när ni visar bilder och 

film att låta arbetslaget reflektera först innan pedagogen som dokumen-

terade berättar om sina reflektioner. Detta för att arbetslagets tankar inte 

ska påverkas av pedagogens. 

Beroende på syftet med reflektionen blir olika frågor relevanta. Här kom-

mer några exempel på frågor ni kan använda. 

 Vad hade ni planerat och varför? 

 Vad var syftet med aktiviteten och vilka läroplansmål stävade ni mot? 

 Vad förväntade ni er av aktiviteten? 

 Hur presenterades aktiviteten för barngruppen?  

 Hur tänkte ni när ni gjorde på det där sättet? 

 Vad kan ni göra annorlunda? 

 Hur bemötte barnen aktiviteten, fungerade det som ni hade tänkt er? 

 Använde sig barnen av varandra för att klara uppgiften? Fanns det olika 

strategier? 

 Vad var barnen intresserade av? Vad tyckte ni var intressant?  

 Blev barnen utmanade av aktiviteten? Hur kan ni utmana barnen vidare?  

 Vilka nya utmaningar kan passa för att utveckla barnens tänk? 

 Var det någonting i miljön som begränsade barnen? 

 Hur kan miljön utvecklas? 

 Hur använder ni dokumentationen tillsammans med barnen?  

 Vilka läroplansmål arbetar ni mycket med, respektive lite med?  

 Hur kan ni sträva efter att nå fler läroplans mål? 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hur ni kan få med vårdnadshavare i reflektionen: Lägg post-it-lappar 

vid den uppsatta dokumentationen och be vårdnadshavarna 

skriva ner sina tankar och idéer kring projektet/aktiviteten.  
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  Reflektion med vårdnadshavare 

 

Se vårdnadshavarna som en resurs och bjud in dem till delaktighet i för-

skolan. När vårdnadshavarna får chans att ta del av den pedagogiska 

dokumentationen får de också möjlighet att förstå hur ni i arbetslaget tän-

ker. Ni måste också lyssna på vårdnadshavarnas tankar och idéer om 

verksamheten. Tänk på att anpassa språket till vårdnadshavarna och att 

förklara varför ni dokumenterar.  

 

Både vårdnadshavarna och ni pedagoger på förskolan vill barnens bästa 

och ni kan båda vinna mycket på att ta varandras perspektiv.  Doku-

mentationen kan vara ett redskap för att låta vårdnadshavarna ta del av 

vad barnen har gjort under dagen samtidigt som den väcker nya frågor 

hos vårdnadshavarna. Dokumentationen kan göra vårdnadshavarna in-

tresserade och nyfikna på barnens vardag i verksamheten.  

 

 Ha dokumentationen lättillgänglig för vårdnadshavarna. 

 Fundera tillsammans i arbetslaget över hur ni bjuder in vårdnads-

havarna i förskolan. Kan ni göra vårdnadshavarna delaktiga på nå-

got annat sätt?  När ges vårdnadshavarna tillfälle att reflektera över 

dokumentationen?  

 Titta på dokumentationen med vårdnadshavarna, berätta hur ni 

tänkt och bemöt vårdnadshavarnas frågor.  

 Fundera tillsammans med föräldrarna om hur projektet kan utveck-

las. 

 Kan vårdnadshavarna bidra med någonting i projektet?  
 Låt barnen berätta och dela sina upplevelser på förskolan med 

dokumentationen som stöd.  

 

Läs mer: Svenning, Bente (2011). Vad berättas om mig?: barns rättigheter och möjligheter till inflytande i 

förskolans dokumentation. (s.62-65). Lund: Studentlitteratur 

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt 

arbete. 1. uppl. (s.23, 135). Stockholm: Liber 
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Egna anteckningar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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     Utveckling 
 

Utvecklingen kan se ut på många olika sätt. Har ni t.ex. upptäckt att mil-

jön behöver förändras är det i det här steget ni förändrar miljön för att 

utveckla verksamheten och möjliggöra för barnens utveckling och lä-

rande. Om ni t.ex. upptäckt vid reflektionerna att något läroplansmål inte 

är strävat efter så är det i det här steget ni beslutar hur ni ska göra det.  

 

Dokumentationen som har bearbetats med barn och pedagoger ska vara 

lättillgänglig för barnen i verksamheten. Dokumentationen är då en kom-

munikation mellan barnen och de tankar och idéer som väcks under akti-

vitetens gång. Dokumentationen ska användas av både pedagoger, barn 

och vårdnadshavare. De tankar och frågor som dokumentationen väck-

er leder till att verksamheten förändras och tar en ny vändning. Om bar-

nen dras till att använda ett visst material ändras kanske aktiviteten för 

att tillmötesgå barnens intresse. Dokumentationerna och dess reflektioner 

är därför en förutsättning för att lärande och utveckling av verksamheten 

ska ske.  

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: Doveborg, Elisabeth. & Ansett, Siv (2003). Barn ritar och berättar. I: Eva Johansson & Ingrid 

Pramling Samuelsson. (Red.). Förskolan – barns första skola (s. 83-104). Lund: Studentlitteratur. 

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. (s. 

17). Stockholm: Skolverket 
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Undvik slentrian 
 

För att undvika att dokumentationen bara blir en vana som sker av slent-

rian kan ni ställa er dessa frågor.  

Motivfrågan: Varför har utvärderingen gjorts? 

 Kontrollmotivet: För att kontrollera att verksamheten gör det den ska.  

 Utvecklingsmotivet: För att utveckla verksamheten. 

 Kunskapsmotivet: För att bygga upp kunskap om verksamheten.  

 

Intressentfrågan: För vem har utvärderingen gjorts? 

 Ex. Möjlighet att kontrollera förskolan (kontroll). Ge vårdnadshavare 

möjlighet att välja förskola till sina barn (kunskap). Som underlag för 

att utveckla och förbättra sin verksamhet (utveckling).  

 

Innehållsfrågan: Vad har utvärderats? 
 Strukturkvalitet: verksamhetens ramar, yttre förutsättningar. Processkva-

litet: Pedagogiska verksamheten, ex. personalens förhållningssätt, 

verksamhetens innehåll och mötet mellan pedagoger och barn. Resul-

tatkvalitet: Måluppfyllelse och resultat. Uppnår ni det ni önskar? 

  

Metodfrågan: Hur har utvärderingen genomförts? 
 Foto, film, ljud, papper och penna. 

 

Etikfrågan: Vilka etiska överväganden har gjorts i utvärderingen? 
 Se Etiska ställningstaganden. 

 

Värderingsfrågan: Gentemot vilka kriterier har verksamheten bedömts?  
Vilket fokus har ni? Vad letar ni efter. Ex. olika läroplansmål, barns kom-

munikation vid matbordet, pedagogens språk till barnen etc.  
 

Kunskapsfrågan: Hur kan resultaten från olika utvärderingar relateras till 

varandra? Hur resultatet av olika utvärderingar blir en övergripande 
bild av verksamheten.  Använd era erfarenheter och resultat från ut-
värderingen och dokumentationen till att systematiskt bygga upp kun-
skap om verksamheten för att därifrån kunna utveckla den. 
 

Frågorna är från början utformade av den danske utvärderingsforskaren Peter Dahler-Larsen. se: Åsén, G 
& Vallberg Roth, A (2013). Utvärdering i förskolan en forskningsöversikt /. Johanneshov: MTM (s.45-

53).  
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Etiska ställningstaganden 
 

Innan ni börjar dokumentera är det viktigt att diskutera i arbetslaget och i 

barngruppen hur ni ska dokumentera så att alla barn och vårdnadshavare 

känner sig trygga. Det är bra att ha tillåtelse från vårdnadshavare om hur 

dokumentationen på deras barn får användas. Ex. Får bilder på deras 

barn visas på hemsidan eller i tidningen? Här kommer ett förslag på en 

checklista som möjliggör för vårdnadshavare att påverka hur deras barn 

dokumenteras.  

 Mitt barn får synas i dokumentation på förskolans väggar 

 Mitt barn får synas på dokumentation i andra barns pärmar 

 I händelse av fotografering av förskolans verksamhet eller evenemang 

utanför förskolan får mitt barn visas på bild i tidning 

 I händelse av filmning av förskolans verksamhet eller evenemang utanför 

förskolan får mitt barn visas i TV 

 Mitt barn får synas på förskolans hemsida 

 Studerande får observera mitt barn och använda resultat i redovisningar 

Varje fråga följs av svarsalternativen JA och NEJ samt följfrågan: Med 

namn? JA/NEJ. 

Vill ni vara riktigt säkra så undvik att använda foton som visar ansiktet 

eller där någon tydligt kan se vem det är på bilden.  

 

Dessa krav används av forskare vid undersökningar för att skydda de 

medverkande och kan vara bra för er pedagoger att tänka på när ni doku-

menterar: 

 Informationskravet – Berätta för barnen vad och varför ni dokumenterar 

dem.  

 Samtyckeskravet – Fråga barnen om det är okej att ni dokumenterar det 

de gör 

 Nyttjandekravet – Fråga barnen innan ni använder bilderna om det är 

okej för dem.  

 Konfidentialitetskravet – Fundera kring vilka uppgifter om barnen som 

verkligen är nödvändiga att ha med. Gäller främst i tidningar och på inter-

net.  

 

Läs mer: Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk 

dokumentation. (s. 63). Stockholm: Skolverket 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. 

(2002).  (s. 7-14). Stockholm: Vetenskapsrådet 
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