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ATT FÖLJA OCH DOKUMENTERA VARJE BARNS FÖRÄNDRADE KUNNANDE 

I FÖRSKOLAN.  

En intervjustudie där förskollärare beskriver det systematiska och kontinuerliga 

dokumentationsarbetet med fokus på varje barns förändrade kunnande.  

                                                                                                          Antal sidor: 29 
_________________________________________________________________________________ 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare som arbetar med systematisk 

dokumentation i sin verksamhet beskriver organisationen och dokumentationsarbetet med 

fokus på varje barns förändrade kunnande.  

Frågeställningarna är följande: 

• Hur beskriver förskollärarna begreppet förändrat kunnande?  
• Hur beskriver förskollärarna att det organiseras för en systematisk och kontinuerlig 

dokumentation av varje barns förändrade kunnande?  
• Hur beskriver förskollärarna att de följer och dokumenterar varje barns förändrade 

kunnande?  

För att få svar på dessa frågor genomförde vi fem intervjuer med legitimerade förskollärare. 

Förskollärarna i studien tolkar begreppet förändrat kunnande som att se en förändring i barnens 

kunskaper över tid.  

De anser att det inte finns tillräckligt goda förutsättningar för att kunna följa och dokumentera 

varje barns förändrade kunnande på ett tillfredställande sätt. Tid lyfts fram som en bristvara. 

Vi kan se att det är oerhört viktigt att smalna av och hitta en samsyn och struktur över hur 

uppdraget ska genomföras så att det blir genomförbart. I dokumentationsarbetet används mallar 

på grupp- och individnivå för att följa projekt eller teman och för att säkerställa att varje barns 

förändrade kunnande följs.  

Bedömning är en viktig del för att kunna se det förändrade kunnandet även om flera av 

respondenterna anser det vara ett laddat begrepp. I förskolan görs det många olika sorters 

dokumentationer och syftena är många. I första hand är det för barnens och verksamhetens 

skull, men syftet upplevs även vara kontrollerande, att förskollärarna ska bevisa att de gör det 

de ska.  
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1 Inledning 

Vi är två förskollärare som började arbeta i förskolan i slutet av 1990-talet, ungefär samtidigt 

som den första läroplanen för förskolan, Lpfö 98, kom och verksamheten har förändrats mycket 

genom åren som gått. Ett område som diskuterats mycket är bedömning i förskolan.  

Sedan 2011 finns ett kapitel i läroplanen om uppföljning, utvärdering och utveckling. Där står 

det att uppdraget är att utveckla verksamhetens kvalitet genom att följa varje barns förändrade 

kunnande, där begreppet förändrat kunnande innebär förändringar över tid hos barnet, hur deras 

kunskaper och lärande fördjupas och vidgas. Skälet till det nya kapitlet är att förskolan genom 

att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten, ska kunna höja och säkerställa 

kvaliteten, utveckla bättre arbetsprocesser och därmed ge varje barn bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det är i analyserna av utvärderingens resultat som 

verksamhetens utvecklingsområden utkristalliserar sig (Skolverket, 2016; 

Utbildningsdepartementet, 2010). Vallberg Roth (2011) talar om kvalitetssäkrade världsbarn.  

Det ideala förskolebarnet, enligt den reviderade läroplanen 2010, tolkas som ett 

kvalitetssäkrat världsbarn. Det kan med andra ord tolkas vara ett konkurrenskraftigt och 

kompetent barn vars lärande och kunnande i språk-kommunikation, matematik, 

naturvetenskap och teknik är förstärkt och systematiskt dokumenterat (a.a s.119-120). 

Pramling Samuelsson (2010) beskriver förskolans uppdrag som ett uppdrag med dubbla 

intentioner. Dels ska verksamheten utveckla barnen, men verksamheten måste i sin tur också 

utvecklas för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas.  

I förskolan idag dokumenteras det mycket och pedagogisk dokumentation har blivit en viktig 

del av många förskolors vardag. Att dokumentera varje barns förändrade kunnande innebär för 

oss att en slags bedömning av barnen sker. Skolinspektionen (2011) kunde konstatera att det 

förekommer en viss rädsla för att bedöma barnen i förskolan. I denna diskussion är det viktigt 

att komma ihåg att förskolan inte arbetar mot några fastställda kunskapsmål, utan endast har 

strävansmål (Skolverket, 2012:1). 

Idag är systematiskt kvalitetsarbete lagstadgat och där ingår uppföljning, utvärdering och 

utveckling. Metoden, det vill säga hur vi som förskollärare ska förhålla oss till och arbeta med 

barns lärande, har medvetet utelämnats och ses som något som ska hanteras av förskollärarna 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Detta bekräftas av Skolverket i ett svarsmail från 

skolverkets upplysningstjänst på frågan om hur vi ska tolka uppdraget: 

Vår roll är att utarbeta läroplaner, fastställa kunskapskrav och utfärda föreskrifter med mera. 

Att tolka och tillämpa läroplanernas innehåll är en fråga för förskolechefen, förskollärarna 

och för huvudmannen, inom ramen för deras profession. Förskolans styrdokument inklusive 

läroplanen är tänkta att skapa en helhet och uttrycker tillsammans en gemensam syn på 

verksamheten (H. Antonsson, personlig kommunikation, 2 december, 2016). 

Vi anser det vara svårt att hitta bra metoder och en organisation som möjliggör arbetet med att 

systematiskt och kontinuerligt dokumentera varje barns förändrade kunnande. Därför vill vi 

göra en studie där vi undersöker hur fem förskollärare, som arbetar med detta i sin verksamhet, 

beskriver hur de följer och dokumenterar varje barns förändrade kunnande. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden ges en kort redogörelse över innehållet i styrdokumenten. Därefter beskrivs 

dokumentation och bedömning i förskolan. Några centrala begrepp såsom barnsyn, kunskap 

och undervisning i förskolan definieras och en inblick i lärande utifrån det sociokulturella 

perspektivet ges.  

2.1 Styrdokument 
Förskolan är sedan 1 juli 2011, då den nuvarande skollagen, SFS 2010:800, trädde i kraft, en 

egen skolform. Samtidigt trädde även en reviderad form av läroplan för förskolan Lpfö 98 i 

kraft. I den förtydligas det ansvar som ligger på den legitimerade förskolläraren och de 

strävansmål som handlar om språk, matematik, naturkunskap och teknik (Skolinspektionen, 

2016). Dessutom tillkom ett helt nytt avsnitt, Uppföljning, utvärdering och utveckling. Det är 

kvaliteten på förskolans verksamhet, med strävansmålen som utgångspunkt, som ska 

dokumenteras, följas upp och utvärderas. För att möjliggöra detta krävs det kunskap om varje 

barns utveckling och lärande, men också om vilka lärstrategier barnet använder sig av. Den 

kunskapen ska inte användas för att jämföra eller kategorisera barnen utan ska användas som 

ett underlag för den pedagogiska planeringen och för att utveckla bättre arbetsprocesser 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

I förskolans läroplan finns inga individuella kunskapskrav som anger vad ett barn ska 

uppnå vid en viss tidpunkt eller ålder. Det är därför viktigt att förskolechefen ser till att 

enhetens dokumentation innehåller en analys och bedömning av hur väl förskolan 

arbetar i riktning mot målen, både utifrån hur väl varje barns förmågor utvecklas och i 

förhållande till de åtgärder förskolan vidtar (Skolverket, 2012:1. s. 22). 

Förskollärare ska ansvara för att systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp och 

analysera varje barns förändrade kunnande. Detta för att kunna utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att lära och utvecklas i enlighet med mål och intentioner i Lpfö 

98 rev 2016. Olika former av dokumentation och utvärdering ska användas för att få kunskap 

om och ge förutsättningar för barns förändrade kunnande i verksamheten och för att kunna följa 

varje barn inom olika målområden (Skolverket, 2016).  

Förskolans läroplan bygger på en kunskapssyn där barnet är medskapare av sin kunskap i en 

interaktiv och relationell process, och på en barnsyn som innebär respekt för barnet som 

resursrikt och nyfiket, samt på en tilltro till barns förmåga och lust att lära (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016). 

2.2 Bedömning i förskolan 
Ända sedan 1930-talet har barns lek, lärande och utveckling observerats och dokumenterats i 

förskolan. I de traditionella barnobservationerna handlade det främst om att undersöka och 

bedöma barns utveckling i förhållande till det som uppfattades normalt för deras ålder genom 

att använda sig av olika scheman och observationsprotokoll (Skolverket, 2012:2). Johansson 

(2016) menar att även om observation och bedömning under lång tid har varit en betydande 

del av förskollärares arbete, så har fokus för innehållet förändrats genom åren och under 2000-

talet har dokumentation och bedömning intensifierats. 

En annan åsikt som förs fram av Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) är att i läroplanen 

för förskolan är det enskilda barnets lärande och utveckling i centrum. I förskolan finns inga 
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individuella mål och målen anges i form av mål att sträva mot, ej att uppnå. Dessa mål är av 

kvalitativ natur snarare än kvantitativ och fokus är på förändring av barns kunnande och 

skapande av mening. 

Vallberg Roth (2011) beskriver bedömning som en del av läroplansarbetet och använder sig av 

uttrycket bedömningens didaktik, där frågorna varför, vad, hur, vem, när och var ställs. 

Exempel på frågeformuleringar kan vara: Varför ska något eller någon bedömas? Vad är det 

som ska bedömas? Hur ska bedömningen gå till? Vem ska bedöma och vem ska bedömas, och 

för vem görs bedömningen? När och var ska bedömningen ske? Enligt Skolinspektionen (2011) 

så råder det en viss rädsla för att dokumentera bland förskolorna i landet. Rädslan består av att 

man inte vill göra betygsliknande bedömningar av det enskilda barnets utveckling och 

förändrade kunnande via sina dokumentationer. Detta har lett till att vissa förskolor helt har 

slutat att dokumentera just detta, vilket i sin tur leder till svårigheter att utvärdera 

verksamheten. "Förskolorna behöver utveckla sitt arbete med att följa och dokumentera varje 

barns utveckling och lärande så att det kan bilda underlag för att utvärdera verksamheten" (a.a 

s. 8).  

2.2.1 Pedagogisk dokumentation 

En dokumentation är en tillbakasyftande beskrivning av något som har hänt. Dokumentationen 

blir pedagogisk genom att de vuxna, gärna tillsammans med barnen, reflekterar över vad de ser 

och hör i den. Den får då konsekvenser i det fortsatta arbetet och är därmed framåtsyftande. 

Det är inte bara lärandet som synliggörs utan även barnens tankar och känslor (Taguchi, 2013). 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som utvecklats i Reggio Emilia, där de vuxna 

tillsammans med barnen reflekterar och kritiskt granskar praktiken genom att titta på olika 

dokumentationer. Taguchi definierar pedagogisk dokumentation som "ett verktyg för att främja 

och synliggöra barns och vuxnas lärande i pedagogiska praktiker i förskolan och skolan. Det 

syftar till att fördjupa barns utforskande och experimenterande lärande och hjälpa vuxna att 

följa upp, utvärdera och utveckla sin pedagogiska praktik" (a.a s.16). 

Eriksson (2015) beskriver att avsikten med pedagogisk dokumentation är att ta vara på barnens 

frågor, utforskande och intressen. Reflektioner kring dokumentationen synliggör lärprocesser 

för både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Analysen av reflektionerna leder sedan till att 

uppmärksamma hur det kan skapas potentiella möjligheter till lärande i olika situationer och 

därmed till verksamhetsförändring, både i det lilla och i det stora. En verksamhetsförändring 

kan, enligt Eriksson, vara något så enkelt som att tillföra något nytt material eller att flytta en 

hylla, men kan också vara något så stort som att göra förändringar i verksamhetens 

organisation.   

2.3 Barnsyn   
"Med barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer" 

(Johansson, 2011. s.58). Ytterst handlar barnsyn om människosyn och respekt. Johansson 

beskriver utifrån sin forskning barnsyn i tre olika teman; barn är medmänniskor, vuxna vet 

bättre och barn är irrationella. Synsättet barn är medmänniskor kännetecknas av att 

pedagogernas barnsyn tar sin utgångspunkt i barnet. De utgår från barns erfarenheter och 

intressen, respekterar barns vilja och ger barn kontroll över sina egna villkor genom 

delaktighet. Vuxna vet bättre karaktäriseras av att pedagogerna utgår från sitt eget synsätt om 

vad som är bäst för barnen. Det pratas om ett skenbart val där barnen ges möjlighet att välja, 

men utifrån de val som de vuxna ger dem. Inom barn är irrationella beskrivs pedagogerna 
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ointresserade av barnens strävanden, de varken försöker förstå eller uppmuntrar barnen. Istället 

verkar det vara viktigt att begränsa barnens agerande eftersom man anser att barnen behöver 

detta. Barnen ses som några som hela tiden vill överskrida och testa gränser (a.a). 

I den reviderade versionen av Lpfö 98 framställs barnet som en kompetent medaktör med både 

egna rättigheter och ansvar (Vallberg Roth, 2011)."Barn ses som nyfikna och kompetenta och 

deras eget utforskande av omvärlden ska utmanas och stimuleras" (Skolverket, 2009. s.3). 

2.4 Kunskapssyn 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) beskriver kunskap som ett sätt att göra världen 

begriplig där barnet själv skapar mening i sina erfarenheter och i relation till sin omvärld. Det 

är barnets lärande som kommer i fokus och inte inlärningen eller undervisningen. Det är inte 

något som ska läras in, det ska skapas ett kunnande om något - ett kunnande i första hand om 

barnet själv och dess omvärld. 

Enligt Skolverket (2016) ska förskolan främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion 

om innebörden i begreppen kunskap och lärande i arbetslaget. Verksamheten ska utgå från 

barnens intressen, erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft att söka kunskaper. "Kunskap 

kommer till uttryck i olika former –  såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra" (a.a s. 6). Dessa uttryck brukar kallas de fyra F:n och 

här kommer en beskrivning av dem utifrån Pramling Samuelsson & Sheridan (2016). Fakta 

innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Faktakunskaper är av 

kvantitativ karaktär, såtillvida att man kan mer eller mindre om olika kunskapsområden. 

Förståelse är knuten till tänkandet, men påverkas även av känslor, interaktion och de 

erfarenheter vi har. Färdighet är kopplat till handlande och innebär att vi kan och vet hur något 

ska göras. En färdighet är ett mönster av motoriska beteenden som gör att barn kan hoppa eller 

klättra i träd utan att tänka om det eller ha ord för det. Många färdigheter förutsätter emellertid 

även kunskaper i form av fakta och förståelse. Fakta, förståelse och färdighet är kunskap som 

vi är vana att sätta ord på. Kunskap kan emellertid vara osynlig. Förtrogenhet kan ses som 

kunskapens tysta dimension då det kan vara svårt att förklara eller uttala varför man vet att en 

sak förhåller sig på ett visst sätt. Förtrogenhetskunskap är ofta förenade med sinnliga 

upplevelser. Vi känner på oss och anar hur saker och ting förhåller sig och vi agerar utifrån 

detta. Kunskap är komplext och de olika kunskapsformerna samspelar med varandra och utgör 

en helhet i barnens lärande.  

Skolinspektionen (2016) påtalar barns rätt till ett lustfyllt lärande där deras nyfikenhet och 

intresse för att lära tas tillvara. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser deras möjligheter 

och stimulerar nyfikenheten och deras lust att lära. Det är viktigt att de vuxna både initierar 

lärtillfällen samt tar vara på de spontana situationer som uppstår med barnen.   

I förskolan talas det sällan om kunskaper och än mindre om de fyra kunskapsformerna. Trots 

att vi sällan talar om det skaffar sig barnen kunskaper av olika slag i förskolan varje dag. Den 

pedagogiska verksamhetens organisation i förskolan möjliggör att barn tillägnar sig olika slag 

av kunskaper genom lek och vardagliga sammanhang. De olika kunskapsformerna är olika 

analysinstrumet för en komplex helhet i vardagen. Genom att ta på sig olika kunskapsglasögon 

kan vi analysera vardagen och se varje situation från olika perspektiv och få syn på de olika 

kunskaperna som är integrerade med varandra i vardagen. En del av lärandet i förskolan sker i 

informella och spontana sammanhang och för pedagogerna gäller det att lära sig att se och 
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synliggöra lärandet samt att uppfatta när de behöver gå in i en interaktion med barnet eller 

stötta på något sätt. Ett tematiskt arbetssätt ger barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt tillägna 

sig kunskaper i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i naturliga och vardagliga 

sammanhang. Förskollärarna ska utgå från barns intresse, samtidigt som de ger barn 

upplevelser för att väcka deras intresse och nyfikenhet att lära om nya ännu okända områden 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016).  

Johansson (2011) har granskat hur pedagoger arbetar med barns lärande och hur de planerar 

och tar tillvara på olika lärandesituationer i vardagen. Det framkom tre olika teman av 

pedagogers syn på lärande; tilltro till barns förmåga, avvakta barns mognad och straff och 

belöning. Inom temat tilltro till barns förmåga ses barn som kompetenta och pedagogerna utgår 

ifrån att barn har resurser som ska tas tillvara i barnens lärande. De uppmärksammar barns 

lärande och synliggör det, de tar fasta på barnens intentioner och gör barnen delaktiga i 

verksamheten och får dem att fundera. "Vägen till lärande och kunskap går genom reflektion, 

uppmuntran och att vara aktiv" (a.a s.83-84). Temat avvakta barns mognad kännetecknas av 

att pedagoger ger uttryck för en blandning av att anpassa efter mognad och förmedling av 

kunskap. Lärande ses som mekanik och kunskap som en produkt och pedagogerna utgår från 

vad barnen inte kan och anpassar verksamheten efter det. I det tredje temat, straff och belöning, 

motiveras barnen att lära sig något antingen genom att belöna eller straffa. Pedagogerna inriktar 

sig på barnens bristande förmåga i avsikt att förbättra och korrigera barns beteenden istället för 

att försöka förstå barnens perspektiv eller att få dem att förstå orsaker och sammanhang. Genom 

förstärkning, främst i form av tillrättavisningar, ska barnen förmås att agera på ett visst sätt.  

2.5 Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv   
Inom det sociokulturella perspektivet är uppfattningen att kunskap konstrueras genom samspel 

och interaktion. Lärande bygger i första hand på sociala processer och inte primärt på 

individuella processer. "Att interagera och samarbeta med andra är utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv grundläggande för lärande och inte bara något som är positivt för lärandet. Vi lär 

när vi gör något tillsammans med andra" (Gjems, 2011 s. 20). Redskapen som ingår i våra 

lärandeprocesser är inte bara materiella utan hit hör även olika symboliska system. Språket 

betonas vara människans mest primära redskap för att lära. Vi skaffar oss grundläggande 

kunskaper genom att delta i aktiviteter där kunskap används och delas. Om vi stöttas och 

vägleds av andra mer erfarna personer uppnår vi ett alltmer fullständigt deltagande i den sociala 

gemenskapen. Barn skaffar sig förståelse av sig själv, andra och omvärlden genom att kunskap 

konstrueras tillsammans med andra i aktiviteter där kunskap medieras eller förmedlas genom 

olika redskap. Mediering innebär att auditiva, fysiska och visuella redskap används för att 

förmedla vad någon vill göra, vad någon tänker eller vad som sker. Exempel på auditiva 

redskap är ord och uttryck. Fysiska redskap kan vara en kopp eller en sked. Logotyper på mat 

och dryck är exempel på visuella redskap. När barn lär sig ett språk så hjälper det dem att ta 

del av andras kunskap. Språket blir ett medierande redskap. Deltagande i aktiviteter 

tillsammans med andra är nödvändigt för barns utveckling och lärande. Det hjälper dem att 

utveckla sin kognitiva kompetens (Gjems, 2011). 

I det sociokulturella perspektivet finns det inte någon slutpunkt i utvecklingen. Människan 

skapar ständigt nya redskap, såsom språkliga och mentala, minnessystem och fysiska 

artefakter. Dessa utvecklas och förfinas och genom detta kommer även människans 

intellektuella förmåga och kunskaper att förändras och utvecklas. Ett stort fokus läggs på språk 
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och kommunikation då det idag är en nödvändig förutsättning att kunna kommunicera genom 

texter, ljud, bilder och symboler i många delar av samhället och arbetslivet. Vi lär och utvecklas 

genom ett växelspel mellan individ och kontext (Vallberg Roth, 2011).  

Lärandet har en nära koppling till en praktikgemenskap och deltagarnas tidigare erfarenheter 

av aktiviteter samt kapacitet att delta i dessa. Med praktikgemenskap menas alla former av 

aktivitet och interaktion som vi delar med andra. Därför uppfattas lärandet som en 

grundläggande social process. Begreppet social framhäver relationen mellan personer, men 

även de kulturella och historiska sammanhang där lärandet sker. Vi skaffar oss kognitiva 

redskap genom samtal och samspel i olika aktiviteter där vi observerar och utför handlingar 

tillsammans med andra. Språk, begrepp, idéer och teorier vilka är knutna till färdigheter är 

viktiga kunskaper vi skaffar oss genom att vi försöker förstå och skapa mening. Att skapa 

mening är ett centralt begrepp och betyder att ett fenomen eller en händelse får ett innehåll som 

vi förstår, ett innehåll som betyder något för oss (Gjems, 2011). "Det vi kan, förstår och tänker 

existerar i gemenskapen där vi ingår tillsammans med personer och redskap eller artefakter" 

(a.a s. 20).  

Vygotskij definierade begreppet den proximala utvecklingszonen vilket innebär den potentiella 

utvecklingszon en individ kan nå med hjälp av någon annan mer kompetent person. Med 

samarbete och stöttning har barnen förutsättningar att prestera bättre än vad de hade klarat 

själva och det barnet klarade med hjälp idag kommer det senare att klara av att utföra på egen 

hand (Strandberg, 2006). 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver hur barn tidigt möter symboler, tecken, text och 

bilder i sin vardag. Att utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga i samspel med 

andra är viktigt för deras framtida förutsättningar för att senare kunna lära sig att skriva och 

läsa i skolan. Kommunikation kan ske på många olika sätt såsom via tal, skrift, bild, IKT – 

informations- och kommunikationsteknik, musik, sång, poesi, drama, film, dans och rörelse 

och förskolan ska låta barn utveckla olika sätt att kommunicera på. 

2.6 Undervisning 
Sedan den nuvarande skollagen trädde i kraft så har förskolan fått ett nytt begrepp att förhålla 

sig till och det är undervisning. I skollagen, SFS 2010:800, 1 kap. 3 § så definieras undervisning 

som "sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden". Det finns ingen närmare 

angiven tolkning än den som anges i skollagen, därmed uppstår frågan om hur begreppet ska 

tolkas och appliceras på förskolans verksamhet (Skolinspektionen, 2016). Vallberg Roth 

(2011) poängterar dock att undervisningsbegreppet inte förekommer i läroplan för förskolan. 

Persson (2015) skriver i sin studie om pedagogiska relationer, mellan förskolepersonal och 

barn i förskolan, att förskolan behöver utveckla ett eget undervisningsbegrepp:  

Undervisning kan beskrivas som en process då förskolepersonalen utgår från en 

tolkning av barnens förståelse av en aktivitet och vad barnet vill göra i en given 

situation, men förmår att stödja barnets lärande genom att utvidga och 

dekontextualisera det sammanhang som aktiviteten utspelar sig i (a.a s.136).   

Han menar att undervisningen alltså syftar till att expandera barnets lärande i dialog. Lärandet 

visar sig när barnen förmår att använda sina resurser i en annan situation eller på ett nytt sätt. 

Med den här tolkningen av undervisningsbegreppet breddas undervisning från formella och 
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vuxenstyrda situationer till att omfatta alla situationer där förskolepersonal genom verbal och 

ickeverbal dialog förmår expandera barnens lärande. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) beskriver undervisning som ett pedagogiskt 

förhållningssätt där syftet är att nå ett aktivt lärande. Det handlar om en medveten pedagogisk 

handling i riktning mot ett mål där förskollärare skapar goda villkor och har ett mål för barns 

lärande. De skapar situationer eller tar tillvara på spontant uppkomna situationer som 

lärtillfällen. 
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3 Syfte och frågeställningar   

3.1 Syfte   

Syftet med studien är att undersöka hur fem förskollärare som arbetar med systematisk 

dokumentation i sin verksamhet beskriver organisationen och dokumentationsarbetet med 

fokus på varje barns förändrade kunnande. 

3.2 Frågeställningar   

1. Hur beskriver förskollärarna begreppet förändrat kunnande?  

2. Hur beskriver förskollärarna att det organiseras för en systematisk och kontinuerlig 

dokumentation av varje barns förändrade kunnande?  

3. Hur beskriver förskollärarna att de följer och dokumenterar varje barns förändrade 

kunnande?  
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4 Metod 

I metoden presenteras val av undersökningsmetod, forskningsansats och analysmetod. Här 

redovisas även studiens urval, genomförande, etiska överväganden samt studiens 

tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 
Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) för att 

undersöka hur förskollärare som arbetar med systematisk dokumentation i sin verksamhet 

beskriver organisationen och dokumentationsarbetet med fokus på varje barns förändrade 

kunnande. Kvalitativa forskningsintervjuer är en intervjuform som används för att förstå hur 

människor uppfattar sin värld och skapar mening utifrån sina erfarenheter. Genom samtal, där 

vi ställer frågor och lyssnar på någons beskrivningar, så får vi kunskap om andras erfarenheter. 

I undersökningen valde vi att inspireras av en fenomenologisk forskningsansats. Enligt Kvale 

& Brinkmann (2009) är fenomenologi i kvalitativa studier generellt en teoretisk utgångspunkt 

som visar på ett intresse av att förstå ett specifikt ämne utifrån respondenternas egna perspektiv. 

De beskriver världen som den upplevs av dem och förutsätter att den relevanta verkligheten är 

vad människor uppfattar att den är. Denscombe (2016) skriver att fenomenologin lägger större 

vikt vid människors uppfattningar, personliga erfarenheter samt hur de tolkar och förstår sina 

egna erfarenheter, än vid orsaksförklaringar. 

Att göra semistrukturerade intervjuer passade bra med undersökningssyftet. Enligt Denscombe 

(2016) är det vanligt att man i kvalitativ småskalig forskning använder sig av semistrukturerade 

intervjuer för att undersöka attityder och frågor i detalj. En semistrukturerad intervju innebär 

att intervjuaren har en ämneslista att utgå från, men är flexibel när det gäller ordningsföljd och 

är öppen för att låta den intervjuade utveckla sina svar och utifrån listan fördjupa sig i självvalda 

områden. Kvale & Brinkmann (2009) benämner det som en halvstrukturerad livsvärldsintervju. 

Det är en planerad och flexibel intervju med syfte att få fram beskrivningar av respondentens 

livsvärld med fokus på tolkning av meningen i de beskrivna fenomenen. För oss innebar det 

att vi sökte förstå hur de olika förskollärarna beskrev att de i sin verksamhet organiserar och 

dokumenterar varje barns förändrade kunnande utifrån sin tolkning av begreppen.  

Datamaterialet analyserades med det som Kvale (1997) benämner som meningskategorisering. 

Kännetecknande för den här metoden är att man sorterar in materialet i huvuddimensioner, eller 

som vi kallar det kategorier, som sedan differentieras i underkategorier och detta tillämpades 

på frågeställning nummer 3. Vi tyckte att det var svårt att hitta differentierade kategorier i 

frågeställning nummer 1 och 2 och valde istället att presentera likheter och skillnader i 

respondenternas svar i löpande text.  

4.2 Urval 
Kihlström (2007) skriver att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att respondenterna har 

erfarenhet av det område som intervjun ska behandla. Denscombe (2016) använder sig av 

benämningen subjektivt urval vilket innebär att respondenterna är handplockade utifrån deras 

relevans eller har särskilda kunskaper inom ämnet som undersöks. Därav valde vi att göra ett 

subjektivt urval med legitimerade förskollärare som anser sig följa och dokumentera varje 

barns förändrade kunnande på ett systematiskt och kontinuerligt sätt. På så sätt hoppades vi få 

svar som bättre svarar mot syfte och frågeställningar.   
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För att få fram respondenter så vände vi oss först till biträdande chef för förskolan i Jönköpings 

kommun för att få tips på förskoleområden hon upplevde kunde leva upp till studiens syfte. Vi 

fick namn på ett antal förskolechefer som kontaktades för att fråga om de hade någon 

förskollärare som kunde passa för intervjustudien. Några av de tillfrågade tackade nej då de 

inte ansåg sig leva upp till syftet, men vi fick positiva svar från fem förskoleområden. Eftersom 

studien skulle bestå av 5 intervjuer så kom dessa att utgöra urvalet. När vi fått namn på de 

intresserade så mailades dem för att skapa en första personlig kontakt och för att säkerställa att 

förskollärarna i fråga verkligen upplevde att de på ett systematiskt och kontinuerligt sätt 

dokumenterar varje barns förändrade kunnande.   

4.3 Genomförande och analys 
Efter att ha fått positiva svar från de tilltänkta respondenterna skickades missivbrevet ut (bilaga 

1) och intervjuerna bokades in.  

Vi valde att göra fem intervjuer med legitimerade förskollärare från fem olika 

förskoleavdelningar från fem olika förskoleområden. Intervjuerna var tänkt att genomföras 

med en person i taget, men vid ett tillfälle blev det en intervju med två personer från samma 

arbetslag vilket vi inte upplever påverkade intervjusvaren. Denna intervju kommer 

fortsättningsvis att redovisas som en respondent. 

För att få svar på forskningsfrågorna var vi intresserade av att få ta del av förskollärarnas egna 

tankar, uppfattningar och synsätt och därför valdes öppna frågor utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden var indelad i olika områden, med några huvudfrågor 

och eventuella följdfrågor för att underlätta att hitta svar på forskningsfrågorna i analysarbetet.  

Båda två närvarade vid besöken på de olika förskolorna. Vi började med att gå runt på 

avdelningarna för att få en bild av hur det såg ut, bland annat för att se hur de synliggör sin 

dokumentation och för att känna in atmosfären. Båda två deltog även vid intervjuerna. En av 

oss ledde intervjuerna som spelades in och den andra fanns med som stöd, förde lite 

anteckningar och kunde även ställa följdfrågor som dök upp.  

Alla intervjuer genomfördes avsides på en lugn plats på förskolorna och spelades in via 

diktafon och mobiltelefon. Detta sätt valdes för att kunna vara uppmärksamma på det som 

sades under intervjun, kunna följa upp intressanta synpunkter och ställa följdfrågor. Vi 

upplevde alla intervjuer väldigt positivt, det märktes att det var ett ämne som engagerade 

respondenterna och de var måna om att få ta del av resultatet när uppsatsen är klar.  

Efteråt transkriberades intervjuerna och då fick vi möjlighet att höra respondentens tankar och 

beskrivningar en gång till. Det var positivt att båda var med vid alla intervjuer och fick en 

helhetsbild av intervjuerna vilket hade varit svårt om vi enbart skulle ta del av 

transkriberingarna.  

När alla intervjuer var transkriberade började arbetet med att analysera materialet genom 

meningskategorisering där vi strukturerade upp det omfattande materialet vi samlat in. Först 

gjordes en grov kategorisering, utifrån frågeställningarna, för att få fram huvudrubriker. När 

respondenternas svar sorterats under de olika huvudrubrikerna så gjordes en ny kategorisering 

för att hitta underrubriker. Dessa underrubriker syftar till att belysa de likheter och skillnader 

som framkom i respondenternas svar. Meningskategorisering användes till en början på alla tre 

frågeställningarna, men kategorierna för frågeställning 1 och 2 blev inte tillräckligt 
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differentierade och några underrubriker var inte tillräckligt omfattande. Istället valde vi att 

redogöra för resultatet under frågeställning 1 och 2 i löpande text med fokus på att belysa 

skillnader och likheter i respondenternas svar och meningskategorisering användes endast för 

frågeställning 3.  

Det empiriska material, respondenternas svar, som samlades in via intervjuer är det som blev 

studiens resultat. I resultatdelen kommer respondenterna att benämnas R 1-5 för att visa att det 

är olika personers svar.  

4.4 Forskningsetiska överväganden och ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) redovisar de fyra huvudkraven vid ett forskningsprojekt. Det är viktigt 

att tidigt informera respondenterna om de fyra kraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att respondenterna skall få information om undersökningens syfte, 

hur undersökningen genomförs, att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som 

framkommer enbart används i den aktuella studien. Innan intervjuerna genomfördes så 

skickades ett missivbrev till respondenterna där det informerades om studiens syfte och 

genomförande samt att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna i undersökningen har rätt att själva bestämma om 

de vill delta eller inte. Respondenterna fick därmed även avgöra villkoren för deras deltagande 

och hade rätten att avbryta medverkandet utan negativa påföljder när som.  

Konfidentialitetskravet behandlar anonymiteten av respondenternas personuppgifter och vikten 

av att bevara dessa på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att ta del av den privata 

informationen. I denna undersökning hanterades detta så att de medverkande kunde vara säkra 

på att varken deras eller förskolans namn publicerades i forskningsresultatet. Vid 

transkriberingen avkodades alla personer så att ingen identifierades i materialet och detta 

förtydligades även i missivbrevet för att de medverkande skulle kunna känna sig trygga med 

att deras uppgifter bevarades anonymt. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får nyttjas i den aktuella studien. 

De inspelade intervjuerna kommer att förvaras på ett säkert sätt och kommer att raderas när 

uppsatsen är godkänd.  

4.5 Tillförlitlighet 
Reliabilitet syftar enligt Thurén (2007) på studiens tillförlitlighet. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att reliabiliteten i en intervjustudie som denna handlar om ifall resultatet kan 

reproduceras vid ett senare tillfälle och av annan forskare. Frågan är om intervjupersonerna 

kommer att förändra sina svar under en intervju eller om de kommer att ge olika svar till olika 

intervjuare. Tillförlitlighet handlar enligt Denscombe (2016) om huruvida 

forskningsinstrumentet, dvs intervjuaren i detta fall, är neutral och inte påverkar svarsresultatet. 

Forskaren ska hålla sig objektiv och opartisk, både under insamlingen av data och under 

analysen. För oss innebar det att samma person ledde alla intervjuer. Vi ställde öppna frågor 

och lät respondenterna så mycket som möjligt föra samtalet. Intervjuerna transkriberades utan 

att egna tankar tillfördes. När materialet analyserades var fokus på att synliggöra likheter och 

skillnader i resultatet och lyfta fram det som besvarade frågeställningarna. 
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Validitet innebär enligt Thurén (2007) att studien undersöker det som är avsett att undersökas. 

Kvale & Brinkmann (2009) vidgar begreppet validitet från att inte bara gälla slutprodukten 

utan till kvalitetskontroll under alla stadier i forskningsprocessen. För oss innebar det att se till 

att valda datainsamlings- och analysmetoder passade med studiens syften och hur väl resultatet 

besvarade forskningsfrågorna. Det innebar också att kontrollera att transkriberingen blev rätt.  

Enligt Denscombe (2016) är det dock svårt att faktiskt bedöma en kvalitativ forskning enligt 

de kriterier som används vid kvantitativ forskning, dvs reliabilitet och validitet. En anledning 

är att det i princip är omöjligt att kopiera en social inramning eftersom människor förändras 

över tid. En annan anledning är att forskaren ofta blir så nära involverad i arbetet med 

insamlingen och analysen att en annan forskare inte har möjlighet att utföra arbetet identiskt. 

Det handlar istället om att producera och kontrollera undersökningens data enligt god praxis 

och att göra forskningsprocessen granskningsbar genom att tydligt redogöra för de metoder 

och analyser som använts. Vi har gjort en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet i 

metodavsnittet. 
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5 Resultat 

I resultatet redogörs för det studien visat utifrån de fem intervjuer som genomförts i syfte att få 

ta del av hur förskollärare som arbetar med systematisk dokumentation i sin verksamhet 

beskriver dokumentationsarbetet med fokus på varje barns förändrade kunnande. Som 

beskrivits i metoden har det insamlade materialet bearbetats för att synliggöra likheter och 

skillnader i respondenternas beskrivningar. Under rubriken 5.1 redovisas i löpande text 

förskollärares uppfattningar av begreppet förändrat kunnande. Sedan följer 5.2 där det i 

löpande text lyfts fram förskollärares beskrivningar av hur förskolan organiserar för en 

systematisk och kontinuerlig dokumentation av varje barns förändrade kunnande. Slutligen har 

meningskategorisering använts för att hitta differentierade kategorier som presenteras under 

5.3 förskollärares beskrivningar av hur de följer och dokumenterar varje barns förändrade 

kunnande. 

I resultatet benämns de olika respondenterna som R1-R5 för att visa att det är olika 

respondenters svar. Den tid som arbetslaget sitter tillsammans benämns som planering, även 

om den bland annat även benämns som reflektion av respondenterna. 

5.1 Förskollärares uppfattningar av begreppet förändrat kunnande 
Under den här rubriken redovisas hur förskollärarna beskriver sina uppfattningar av begreppet 

förändrat kunnande. Resultatet visar att det är ett komplext begrepp som även ligger nära 

begreppet lärande. Alla respondenter har variationer i sina uppfattningar av begreppet förändrat 

kunnande.   

Alla respondenter säger att förändrat kunnande och lärande delvis är samma sak. Fyra av 

respondenterna har valt att använda sig av begreppet förändrat kunnande i sin verksamhet. 

Begreppet förändrat kunnande har bidragit till att fokusera på och visa att barn lär sig. Det är 

många gånger svårt att särskilja om det barn lär sig är på grund av att de är på förskolan eller 

om de hade lärt sig det ändå, men i förskolan ska vi visa på barnens förändrade kunnande och 

de metoder vi har använt menar respondenterna:  

R1: Vi har tolkat det som att det är ungefär samma sak, men däremot försöker vi använda 

oss mer av det förändrade kunnandet för att vi vill ha den där progressionen. 

R5: Men vi kom fram till att vi använder förändrat kunnande, för jag eller vi tänker att […] 

lärandet är processen, och kunnandet är målet eller delmålet i processen. Man lär sig 

nånting och sen kan man det, och då blir det ett förändrat kunnande. […] Förändrat 

kunnande, då har man liksom befäst nånting och lärande det är liksom vägen dit.  

En av respondenterna svarar att de har valt att inte använda begreppet förändrat kunnande utan 

istället använder sig av begreppet lärande, men i deras mall för det systematiska kvalitetsarbetet 

kunde vi se att begreppet ändå fanns med. Samtidigt som hon poängterar vikten av att använda 

vetenskapliga termer i förskolan så upplever hon att just förändrat kunnande är lite av ett 

inneord. Ett ord som hon upplever att hennes lite äldre kollegor, som utbildade sig för länge 

sen, har lite svårt att ta till sig eftersom de tycker att det bara är ett nytt begrepp för något de 

redan har ett bra begrepp för:  

R2: Vilken utveckling ser vi i form av lärande hos barnen? Så valde vi att formulera oss 

istället för förändrat kunnande för att den är lite svår för vissa att få grepp om. Men jag 

tänker att det är samma sak.  
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Oavsett vilket av begreppen förändrat kunnande eller lärande respondenterna har valt att 

använda sig av så påtalar alla att det handlar om att se en förändring i barnens kunskaper över 

tid. Genom att på olika sätt se bakåt och jämföra det med hur det ser ut idag så kan ett förändrat 

kunnande urskiljas:  

R3: För det var precis, den frågeställningen du sa, det handlar ju inte om mitt kunnande, 

vad kan jag utan det handlar ju om mitt förändrade kunnande, hur förändras det över tid. 

R4: Att vi går ju aldrig in i en ny dag och tänker att idag ska vi se ett förändrat kunnande, 

utan vi går ju tillbaka och ser att å men kolla här.  

R4 trycker på att vi lär tillsammans med andra och för att ett förändrat kunnande ska kunna ske 

är mötet med andra en viktig förutsättning, att "ett barn är jätteviktig för ett annat barn och för 

att de ska bli sitt bästa jag eller för att det ska ske ett förändrat kunnande".  

5.2 Förskollärares beskrivningar av hur förskolan organiserar för en systematisk och 

kontinuerlig dokumentation av varje barns förändrade kunnande  

Det som framträder allra mest vid en genomgång av materialet är att det till stor del saknas 

både organisation och tid för dokumentation och reflektion. Det är upp till varje 

förskoleområde eller ofta till och med varje arbetslag att organisera för att genomföra uppdraget 

att systematiskt och kontinuerligt följa och dokumentera varje barns förändrade kunnande. En 

av respondenterna pekar också på att uppdraget är otydligt.  

Flera respondenter pratar om att det behövs en tydlig struktur för att skapa möjligheter för 

uppdraget. Alla respondenterna är eniga om att de inte har tillräckligt bra förutsättningar för att 

genomföra det här uppdraget: 

R1: Nej! Det tycker jag inte. Det tror jag inte många förskollärare tycker längre. Det tror 

jag är väldigt många som kommer säga; Nej, det tycker jag inte! Nej, det tycker jag 

verkligen inte! 

Två av respondenterna uppger att det på deras förskoleområden finns en gemensam struktur 

för dokumentationsarbetet, men tre av respondenterna uppger att på deras förskoleområden är 

det upp till varje arbetslag att själva organisera och strukturera för dokumentationsarbetet, inom 

de tidsavtal som finns. Att få en gemensam struktur och organisation för det här uppdraget 

efterfrågas:  

R3: Alltså jag hade ju önskat en samsyn i hela huset, att det på något sätt är ett tänk som 

man har. Det hade ju underlättat. Tänk att få se barnets förändrade kunnande från 1-

åringen. 

Fyra av respondenterna menar att de följer det arbetstidsavtal som gäller för Lärarförbundet i 

Jönköpings Kommun, d.v.s. max 35 timmar i barngrupp, tre timmar planering och två timmar 

övrig tid. En respondent uppger att de på grund av säkerhetsskäl valt att göra lite mer tid i 

barngrupp än avtalet säger eftersom de annars lämnas ensamma med för många barn på 

eftermiddagen.  

De timmar som ej är barntid, dvs den tid som görs i barngruppen, disponeras på olika sätt. Fyra 

av respondenterna uppgav att de har en timme gemensam planering i arbetslaget per vecka, 

eller två timmar varannan vecka. De hjälps åt över avdelningarna genom att ta hand om 

varandras barn under den tiden. En av respondenterna uppger att de har två timmar gemensam 
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planering i veckan och att det då kommer vikarier som tar hand om barnen under den tiden. Att 

inte hjälpas åt över avdelningarna ser de som en fördel då planeringen inte får stå tillbaka om 

någon kollega på andra avdelningen är sjuk. 

Flera av respondenterna påpekar att eftersom de har begränsad tid för uppdraget, så krävs det 

en tydlig uppstrukturering av planeringstiden för att lyckas:  

R3: Det beror ju på hur man använder den tid som man har. Om vi nu väljer att inte sitta 

och diskutera hur mycket kaffe vi ska köpa in till drop-in, då väljer vi bort och använder 

den tiden till annat. […] Ja visst, vi har inte fem timmar i veckan till detta, nej, då får vi 

ta den tiden vi har då och så får vi göra det bästa av det. […] Den här praktiska biten, det 

får bara ta 5 - 10 minuter. […] Sen är det barnen resterande 50 minuter, eller 45, varje 

vecka, som vi lägger, och vi har varit ganska så noga med att verkligen prioritera.  

Något som alla respondenterna efterfrågar, även de som anser att de har en väldigt bra struktur 

för sin reflektionstid, är mer tid för planering och reflektion. Men de påpekar också att det inte 

finns någon tid att lägga på det så som det ser ut i dag med barnantal och personaltäthet, för då 

räcker inte barntiden till.  Det som främst efterfrågas är gemensam tid i arbetslaget, men en 

respondent önskar också att tiden som arbetslagen har borde relatera till hur många barn det 

finns i gruppen. 

En av de allra viktigaste förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är enligt alla 

respondenterna att smalna av, att begränsa sig. Detta gör alla respondenterna på olika sätt. Flera 

av respondenterna menar att de dokumenterar mycket mer än de kan ta hand om, och att det är 

viktigt att lära sig att man inte måste dokumentera allt som händer hela tiden. Ett sätt att smalna 

av kan vara att redan i förväg ha bestämt vad man ska dokumentera: 

R2: Idag ska vi gå och leta efter vatten för att vi har börjat med ett vattenprojekt liksom. 

Och då antecknar man ju allt som handlar om vatten, kanske inte mycket om skalbaggarna 

utan mest om vattnet för det är ju vårt uppdrag idag. Och där igen då ta med barnen, innan 

vi går iväg brukar vi så här; Idag ska ju vi på spaning efter vatten till exempel, så man 

laddar barnen så att de också är med på det. 

R1: Då är det de tre målen, utifrån varje barn. Så vi tar på oss skygglappar sen, för det är 

så viktigt apropå arbetstid också, att smalna av. Det är det viktigaste för oss förskollärare 

att tänka på, att smalna av. För det man kan luta sig tillbaka mot är att trots att du kanske 

tittar då på "bara" tre mål, så får du med så mycket annat. Och det vet man om man har 

jobbat några år, att det får man faktiskt, även om det kanske inte är just det du 

dokumenterar eller tittar på. Sen dokumenterar vi ju naturligtvis spontant barnens 

reaktioner, om vi ser en händelse som händer. Men just för att se barns förändrade 

kunnande så är det tre mål. Punkt slut. Inte mer, inte mindre.  

Samma respondent pekar också på vikten av att ha en chef som lägger ribban på en nivå så att 

alla kan känna sig nöjda med det arbete de gör: 

R1: Vi har haft en väldigt bra förskolechef som har lärt oss att detta inte är VM, det räcker 

att vi gör SM så är vi nöjda. Han har lyft av mycket av den bördan vi har känt och alltid 

sagt ni ska vara så nöjda, ni har en fantastisk verksamhet. Titta på det ni gör inte på det ni 

inte hinner.  

Smalna av kan också innebära att integrera flera olika delar i dokumentationsarbetet eller 

undervisningen. Flera av respondenterna pekar på vinster i att göra dokumentationsarbetet till 

en del av det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom att använda sig av samma 
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rubriker som i slutet av läsåret ska utvärderas till huvudman. Det kan också vara att lägga upp 

arbetet med dokumentationen så att underlaget för utvecklingssamtalen är klart. Ett par av 

respondenterna menar att de genom strukturen på sitt dokumentationsarbete är så gott som 

klara med både det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingssamtalsunderlaget:  

R1: Och sen har vi ju ett tema där man får in de här bitarna på ett naturligt sätt, så att det 

inte blir den där parallellgrejen som hela tiden blir den där bördan så att man känner att 

man inte hinner med någonting egentligen.  

R3: Strukturen är så otroligt viktig för allting. För har du en väl fungerande struktur, så 

behöver man inte uppfinna det gång på gång. Men sen kan man ju givetvis justera praktiskt 

hur det fungerar just i år, men att man har strukturen för hur. […] Men i vårt jobb så ska 

man göra det, och så ska vi utvärdera det, och sen ska vi göra det, alltså det blir 

övermäktigt. Men plocka in så mycket som möjligt, få in det under rubrikerna, få in det i 

en ram, få in det så att det blir greppbart, så man inte bara känner att man inte orkar, för 

det tror jag att många känner.  

R5 beskriver hur de för att spara tid på planeringen redan i förväg utsett en i arbetslaget som 

skriver ner vad som har hänt under veckan, eftersom det tar mycket tid att skriva och formulera 

sig. Utifrån dessa anteckningar och andra dokumentationer reflekterar man sedan tillsammans. 

Ytterligare en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget att dokumentera varje barns 

förändrade kunnande är att det finns tillräckligt med dokumentationsverktyg på avdelningen. 

En av respondenterna uttrycker en del av svårigheten i det praktiska arbetet så här:  

R3: Vi har ju bara en kamera till exempel. Vem gör det roligaste? Vem gör det viktigaste? 

Så egentligen skulle man ju vilja ha var sin kamera.  

5.3 Förskollärares beskrivningar av hur de följer och dokumenterar varje barns 

förändrade kunnande 

Tidigare har förskollärares uppfattningar av begreppet förändrat kunnande och deras 

beskrivningar av hur det organiseras för en systematisk och kontinuerlig dokumentation av 

varje barns förändrade kunnande presenterats. Nu följer en redogörelse för hur respondenterna 

följer varje barns förändrade kunnande och hur det dokumenteras, alltså vilka metoder som 

används.  

R4 lyfter vinningen med att dokumentera varandras undervisning. Hon menar att den pedagog 

som håller i undervisningen då kan vara mer närvarande och aktiv tillsammans med barnen när 

hon inte behöver tänka på att dessutom fotografera, filma eller skriva ner det som händer. 

5.3.1 Samtal om barn  

Alla respondenter påtalar att samtalet om barnen är en viktig del för att kunna följa barnens 

förändrade kunnande. En viktig förutsättning är att pedagogerna är närvarande, så att de kan se 

framstegen barnen gör och att de samtalar om det i arbetslaget.  Det framhålls att arbetslaget 

och den gemensamma upplevelsen i arbetslaget är viktig för alla ser inte samma saker, så det 

är viktigt att delge varandra för att ge varje barn bästa förutsättningar att lära och utvecklas. Att 

uppmärksamma varandra på saker som sker och som är värda att följa upp sker på 

gemensamma planerings- och reflektionstillfällen, men de samtal som uppkommer spontant 

under arbetet i barngruppen, men som oftast inte dokumenteras, är minst lika viktiga:  
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R5: Vi pratar väldigt mycket sinsemellan. Om jag ser nånting med ett barn som jag vet att 

kollegan har, då tar jag det med henne, och sen är det upp till henne vad hon gör med det 

sen. […] Vi pratar jättemycket, både på reflektionerna och i barngruppen.  

R3: På detta sättet blir det väldigt positivt att vi har ansvarsbarn, men vi känner ju varandras 

barn i och med att vi pratar om alla barnen hela tiden, på varje planering. Så mina 

ansvarsbarn är lika mycket kända för de andra som för mig, även om jag har samtalen och 

jag har ansvaret.  

En av respondenterna berättar för oss hur ett kort samtal med en kollega, i ett mellanrum som 

hon kallar det, kan bli starten på ett projekt. Hon påtalar vikten av att veta vad som skett i en 

tidigare situation för att kunna följa upp det med barnen: 

R2: Om jag har varit med barnen och gjort en aktivitet och sen är det min kollega som har 

samlingen, kanske innan lunchen, för det var så ett av våra projekt startade förra året. Då 

hade hon gjort en grej med barnen ute och sen, du vet i hallen i ett mellanrum och dem får 

man inte till alltid, men ibland, så säger hon till mig i trettio sekunder; fråga dem om det 

här, för det här hände. Då visste jag ju pyttelite, men jag visste ju ändå nånting, så då kunde 

jag plocka upp det på samlingen och fråga äkta nyfikenhetsfrågor och barnen kunde på 

riktigt få berätta om vad de hade upptäckt och vad de hade gjort.  

5.3.2 Foto och film 

Det är tydligt att foto och film är snabba och enkla sätt att dokumentera och är de mest 

framträdande dokumentationsformerna.  Alla respondenter berättar att de använder sig av 

fotografering i dokumentationsarbetet. Det är enkelt och går snabbt att fånga det man vill 

dokumentera. Att fotografera är ett bra sätt att få barnen delaktiga, då deras nyfikenhet väcks: 

R4: Och om det någon gång kommer någon som kräver ett bevis för att vi faktiskt har, då 

finns ju det egentligen inte om vi inte har fotat, för en minnesanteckning kan jag ju bara 

ha hittat på. 

R2: De blir ju ofta nyfikna när jag dokumenterar, när jag tar kort. Och nu jobbar jag på 

småbarn och de har ju redan ganska bra koll på kameran till exempel. 

Fyra av fem respondenter använder sig av film i dokumentationsarbetet och ser en stor vinning 

med det. Att reflektera kring filmerna efteråt utifrån olika perspektiv ger möjligheter att 

diskutera barns förändrade kunnande. Nackdelen kan vara att det är väldigt tidskrävande.  

R4: Man ser verkligen en vinning i det, dels hör man sig själv och hör andra och man ser, 

men vad hände där? För tar jag ett kort, så är jag så fokuserad på det, men filmar man så 

ser man mycket mer. Sen är nackdelen att det tar sån tid att kolla igenom det, men filmning 

är egentligen det absolut bästa kan jag tänka.  

R3: Man bara flyter in någonstans där man inte syns. Det går jättebra att filma med paddan. 

Den är ju större än en kamera, men den syns mindre, de tror ju att vi står med någonting 

annat. Och sen kan jag ju; titta här vad som hände här, så kan man diskutera och det blir 

så konkret. Snabbt, enkelt och det måste det vara.  

5.3.3 Observationer och anteckningar 

Det finns många olika metoder att använda för att skriva ner det man ser i barngruppen. Det 

kan vara olika barnobservationer, reflektionsprotokoll eller korta anteckningar på post-it-

lappar. Det dokumenteras i egna block, det finns protokoll eller lappar att skriva på i olika rum 

på förskolan. Här finns stor möjlighet att hitta individuella sätt, men det viktiga är att det blir 



   
 

18 
 

av och finns sparat så att man sedan kan reflektera tillsammans i arbetslaget om det som skett. 

Det framkom också att man ofta provar olika modeller för att hitta det som funkar bäst:  

R2: Vi har plastfickor i de flesta rummen med en sån här reflektions... ett blad med tre, två 

streck, barnet gör, barnet säger, pedagogen säger och på baksidan kan man skriva en 

reflektion om man vill. Såna papper sitter det i nästan varje rum med en penna som man 

snabbt kan rycka det om det behövs, så man inte då, på en småbarnsavdelning främst tänker 

jag, behöver springa iväg genom tre rum för att hämta papper och penna.  

R3: Korta observationer, liksom 5 minuters, 10 minuters liksom. Vad händer? Vad är det 

för samspel? Är det någon som styr leken eller ja, rent generellt enkla observationer, vad 

har vi sett? Snabbt, enkelt och det måste det vara. Det får liksom inte vara, alla våra 

kladdiga observationslappar, ja visst, fine, likadant observationer som vi kanske bara 

stoppar i en plastficka här som vi har gjort på några. Är det slarvigt skrivet så är det, för 

det kanske inte gick att göra den på något annat sätt då, då lägger vi inte tid på att renskriva 

det, utan nej, någon av oss kan läsa.  

R2 menar att man behöver träna upp sin känslighet för att kunna avgöra vad som är intressant 

att anteckna, och att man måste tillåta sig vara nybörjare. En del av det hon dokumenterar 

passar ändå inte in i deras projekt, men hon slänger inget förrän projektet är avslutat, för det 

kan vara till nytta senare trots att det inte verkar vara så till en början. 

Hur man sedan samlar ihop och sparar dessa anteckningar är olika. Någon har en pärm med 

individuella flikar för varje barn där anteckningarna samlas och i några fall sparar varje 

pedagog på anteckningar som har med sina ansvarsbarn att göra. 

5.3.4 Barnen är delaktiga 

Alla respondenterna uppger att barnen är delaktiga i dokumentationsarbetet. Detta sker på 

väldigt olika sätt. En respondent säger att barnen själva dokumenterar genom fotografering, 

teckna det de sett med mera, men de allra flesta har bara barnen till hjälp under själva 

reflektionen: 

R2: De är ju med i dokumentationsarbetet om man bjuder in dem. Så jag tycker det är 

jättespännande att jobba med dokumentationsarbetet tillsammans med barnen för att jag 

tänker att det här är ju vårat arbete. Jag jobbar ju tillsammans med barnen inte för barnen, 

så jag vill ju att barnen ska va med på tåget. Jag vill att de ska veta vilka mål vi har och 

vad vi jobbar med för tema så de är med på det, inte så att vi vuxna har olika saker som vi 

tänker som barnen inte har en aning om. 

R1: Men det har ju också svängt lite vad man tycker är barns inflytande och inte och vad 

barn ska ha inflytande över. Jag tycker att det är mer viktigt att de har inflytande över andra 

saker än att kanske vad som ska vara i pärmen. Jag tycker faktiskt det. 

R4: […] men sen vad som faktiskt dokumenteras och vad som hamnar i powerpointen det 

är ju de aldrig delaktiga i och det har vi diskuterat också, hur mycket ska de egentligen 

vara med liksom i den här processen. Och från när i så fall? Alltid eller? Och när, vem 

bestämmer att de är mogna för det i så fall? 

Att låta barnen själva fotografera är något som R2 framhåller som en positiv metod. Även de 

yngre barnen lär sig snabbt hur en kamera fungerar och de tycker det är spännande att få prova 

själva. De har använt sig av veckans fotograf med de lite äldre barnen, då de vid skogsutflykten 

valde ut ett barn som fick i uppdrag att fotografera. Barnet valde själv motiv, men även de 
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andra barnen och pedagogerna kom med önskemål om vad som skulle fotograferas. Några barn 

tog över hundra foton medans andra bara tog några få, men alla fick möjligheten. Efteråt fick 

barnet välja ut några av fotografierna som sattes ihop till ett kollage. R2 beskriver också hur de 

tillsammans med barnen, när de har kommit tillbaka till förskolan, ritat upp vad de sett på 

utflykterna: 

R2: Vi har varit i skogen eller nånstans och så kommer man tillbaka och sen så ritar vi upp, 

och då har jag, jag började med det då i höstas att jag ritade; vad har du gjort i skogen idag. 

Ja plockat blåbär. Då ritade jag en hand med några blåbär och sen så plockat blommor och 

så var det nån blomma och sett en ekorre och så ritade man nån slags ekorre... Och då blir 

ju det ändå en översikt om vad vi tillsammans har gjort i skogen. […] Och nu på 

vårterminen har jag erbjudit barnen att rita själva vad de har gjort. Då blir det ju också på 

ett annat sätt. Då blir det ju så häääääär också. Jaha hmm, vad är det? Och så ska de hitta 

på nåt som det var, för det var ju jätteroligt att följa pennan som var helt vild idag. Ja, men 

det är ju också en träning tänker jag. Det är klart att de inte kan rita värsta snygga ekorren 

första gången. 

Flera av respondenterna påpekar att det inte bara är samtalen om barnen i arbetslaget som är 

viktiga utan också samtalen med barnen. Det är viktigt att barnen får vara delaktiga i 

dokumentationsarbetet för att det ska leda till metakognition. R2 menar dock att det är en 

träningssak både för vuxna och barn att reflektera tillsammans: 

R2: Sen så är det ju det där verkligen också nånting som man lär sig och blir bättre på, för 

att man ska reflektera med barn och så går det ju åt pipsvängen ibland. Och en viktig sak 

[…] barnen måste ju också träna sig på sina reflektionsskills. Det är ju klart att det inte blir 

klockrent kanske första, andra, tredje gången, utan de lär sig ju också hur det är att 

reflektera och vad man ska med det till. Och det är ju verkligen nåt som man måste göra 

ofta för att man ska komma nån vart i den utvecklingen.  

Barnforum är en metod som R5 använder sig av. Då sitter de tillsammans med barnen, oftast i 

smågrupper och samtalar. I uppstarten av temat är barnen med och bestämmer vilken inriktning 

temat ska ha. Därefter är de med vid jämna mellanrum och reflekterar och stämmer av lite. Vid 

temats avslutning är barnen med och reflekterar över vad de har lärt sig under temats gång. 

Hon trycker också på att det är i den spontana dialogen mitt i verksamheten som man verkligen 

kan få barnen att se sitt förändrade kunnande.  

Något som flera respondenter framhåller som viktigt är att barnens pärmar finns tillgängliga 

för barnen. I pärmarna samlas olika dokumentationer, både individuella och på gruppnivå. Här 

kan de följa sitt förändrade kunnande och även se tillbaka på olika teman eller projekt:  

R1: Den här mallen för våra utvecklingssamtal, den visar ju barnens förändrade kunnande 

och den skriver vi ut så barnen äger sitt dokument. Den har de i sin pärm och kan följa sitt 

förändrade kunnande och genom att titta i den. Då kunde jag så mycket och sen när jag 

blev så stor så kunde jag det. 

R3: Deras portfoliopärm finns framme, de tittar gärna i den. Och när man sitter med dem 

så är det ju medvetet så att; har du sett där när du var liten då gjorde du ju på det sättet och 

nu gör du det. Så att man påvisar en förändring. […]  Den här reflektionen med barnen, 

handlar ju också om att se, att lära kring sitt lärande, du hamnar ju ikring det här med 

metakognition hela tiden. Och det är ju dit vi vill. Att barnen själva ska kunna se sitt 

lärande, att vi ska kunna påvisa lärandet, att de ska se det och utifrån det kan vi jobba 

vidare. 
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5.3.5 Mallar  

Alla respondenterna uppger att de dokumenterar sitt tema eller projekt på gruppnivå i mallar. 

Många av dessa mallar är indelade efter områdena i Lpfö 98 rev 2016. Några använder sig av 

en powerpoint och några använder sig av utskrivna dokument i en pärm. Här finns möjlighet 

att se och följa barnens förändrade kunnande och organisera för ett expanderat lärande men 

det är mer fokuserat på verksamheten och gruppen i stort.  

För att säkerställa att varje barns förändrade kunnande dokumenteras systematiskt och 

kontinuerligt har fyra av dem skapat mallar eller protokoll. Det är en stor variation i vad de 

här mallarna fokuserar på men gemensamt är att det finns ett dokument för varje enskilt barn 

och att genom mallarna är det avgränsat vad det är som ska dokumenteras. Flera av mallarna 

utgår ifrån målområdena i Lpfö 98 rev 2016. 

R1 beskriver hur de följer och dokumenterar varje barns förändrade kunnande i individuella 

mallar, utifrån tre mål. Under fyra veckoplaneringar har de en planering för varje enskilt mål 

på individnivå och en planering på gruppnivå:  

R1: Vi har själva under fyra års tid på vårat förskoleområde utvecklat en metod, eller mall, 

för att följa varje barns förändrade kunnande. Vi har väl tolkat det som att det ska ske 

systematiskt, regelbundet, och nu har vi bestämt hur regelbundet det ska vara. […]  Sen 

utifrån barngruppen, utifrån våran självskattning och sen ett språkmål så vi ska ha tre 

prioriterade mål och arbeta med på varje avdelning. Det är dem vi koncentrerar oss kring 

sen, utifrån varje barn, så vi tar på oss sådana skygglappar sen för det är så viktigt, apropå 

arbetstid också, att smalna av.  

Efter spaningsmånaden i augusti och september görs en nulägesbeskrivning, en bedömning av 

hur varje barn förhåller sig till målen. I januari görs en mittlägesbedömning och i maj görs en 

slutlägesbedömning för att se hur barnens kunnande har förändrats. Även R5 använder sig av 

nuläge, mittläge och slutlägesbedömningar.  

R3 beskriver hur de använder sig av en barnlista där de prickar av när de pratat kring något av 

barnen på planeringarna, detta för att säkerställa att de pratar om alla barnen och inte missar 

någon. De har även ett dokument för varje barn där de skriver utifrån områden normer och 

värden, utveckling och lärande, barns inflytande, jämställdhet och övrigt. Rubrikerna har de 

hämtat utifrån självskattningen de gör i det systematiska kvalitetsarbetet.   

R4 har skapat ett protokoll där de fokuserar på läroplansmål och varje barn har ett eget 

dokument som följer barnet hela förskoletiden. De använder rubrikerna normer och värden, 

utveckling och lärande och barns inflytande. Under utveckling och lärande finns 

underrubrikerna språk, skapande verksamhet, matematik, naturvetenskap och teknik. De går 

igenom sin powerpoint ett visst antal gånger per år för att föra ner när de kan se ett lärande för 

det individuella barnet: 

R4: Det här försöker vi göra två gånger per år då, barn som sätter spår kallar vi det. Då är 

det det här protokollet. Som här gick han på avdelningen X och då ser vi att det har skett 

ett förändrat kunnande i utveckling och lärande till exempel på sidan 82. […] Fast barn 

som sätter spår utgår ifrån powerpointen och är ju egentligen bara ett protokoll eller vad 

man ska kalla det för. […] Och då skriver vi i protokollet att på sidan 82 i powerpointen 

från avdelningen X, då gjorde Nisse det här. Och då kan man gå tillbaka och titta på de 

bilderna och se vad vi har skrivit om det då. Men vi känner ju att när vi har berört alla 
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målområden så tänker vi också att alla barnen har berört alla målområden även om det inte 

finns en specifik dokumentation på det.  

R5 har också skapat dokument som används för varje barn utifrån samma områden:  

R5: Men vi har ju våra mallar som vi jobbar efter. För att följa det enskilda barnet så har 

vi inför varje termin eller varje samtal, så gör vi ju självporträtt, vi gör en dokumentation, 

bilddokumentation. En intervju med barnen gör vi varje termin, för att på så sätt fånga det 

enskilda barnets förändrade kunnande. Och sen så har vi två dokument som vi har tagit 

fram nu, som vi har tänkt koppla till varje barn. Där vi skriver upp dels vad vi och dels 

föräldrarna tänker vad vi ska jobba lite extra med. Det är inom normer och värden, 

utveckling och lärande och barns inflytande. […] Vi har tagit fram dem i vår så de är helt 

nya, så dem ska vi väl dra igång med till hösten. Eller vi har gjort en liten provomgång nu, 

men så är den tänkt. Och sen så har vi ju den här, vårt underlag för utvecklingssamtal 

baserat på rubrikerna i läroplanen, som vi ger ut till föräldrarna och som vi baserar samtalet 

på.   

5.3.6 Bedömning i förskolan? 

För att kunna se det förändrade kunnandet behöver en bedömning eller kartläggning av nuläget 

göras. Alla respondenter anser att bedömning i förskolan är ett laddat begrepp, som behöver 

diskuteras och anpassas till förskolans verksamhet. De två respondenterna som använder sig 

av begreppet bedömning, pekar på vinsterna med detta och trycker på att de genom 

bedömningen inte på något sätt jämför barnet med något eller någon annan än barnet själv:  

R1: Det är viktigt, men vi måste få andra eller även vår egen yrkeskår att förstå att det inte 

behöver vara något negativt. […] Så att apropå att bedöma då, många tycker ju att det är 

ett skällsord, men vi tycker ju inte det. Utan vi måste bedöma barnen för att kunna se att 

det sker ett förändrat kunnande. […] Det gagnar både oss själva och verksamheten och 

barnen om vi lär oss att bedöma barnen. För det är ju för våran verksamhets skull också 

för att vi ska kunna utveckla den och göra den så bra som möjligt för de barnen vi har.  

R5: Alltså det beror ju helt och hållet på vad man lägger i begreppet. Jag tänker att man 

inte ska skolifiera begreppet. För att komma nånstans så måste du ju göra en bedömning 

av nuläget. Du måste ju ha ett nuläge, och om jag inte gör en bedömning, hur får jag ett 

nuläge? Jag gör ju inte en bedömning att Kalle kan det men det kan inte Olle, utan det är 

en bedömning av nuläget. Här är vi nu och hur ska vi göra för att komma dit? […] Jag 

sätter ju inte ett betyg på nån, eller en uppskattning eller värdering.  

De tre respondenterna som inte använder sig av begreppet bedömning uttrycker att de inte 

känner sig bekväma med begreppet. De beskriver det istället som att de gör kartläggningar av 

det de ser just nu: 

R3: Vi är väldigt noga med att det här är vad vi ser, men det klart att allting är ju bedömning 

i sig. För mig är det ordet väldigt negativt, jag sätter ihop det med betyg. […] Jag kan inte 

säga att jag inte gör bedömningar, för det gör jag säkert ofta. Jag tror att det är ett begrepp 

som man kanske behöver ta upp och diskutera för det är nog väldigt laddat. Vad vill vi att 

det ska betyda?  

R4: Alltså jag känner att jag får nästan utslag bara jag tänker på bedömning, men det är 

kanske att jag kan för lite om just bedömning. Eller jag vet inte vad syftet med 

bedömningen är just i förskolan. […] Det kanske är just själva ordet bedömning som jag 

värjer mot. Det klart att man måste göra någon form av kartläggning av barn.  
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R3: På något sätt blev det nästan lite, lite fel och lite fult med att göra barnobservationer 

och det är ju egentligen en väldigt viktig del av vårat jobb, att se barn. Men på något sätt, 

nej vi ska inte leta fel. Nej det ska vi inte göra, men vi ska titta på vad de gör. Vi måste 

veta vad de gör och vad de är intresserade av för att kunna utmana dem. De är här väldigt 

lång tid av sin dag. Då måste det ju vara roligt och lustfyllt. 

5.3.7 Dokumentationens syfte 

Respondenterna ger uttryck för att olika dokumentationer har olika syften: 

R2: Ibland vill man ju bara visa Åh vi hade en jättehärlig Förskolans dag, och så gör man 

ett liksom käckt minneskollage för att; Kommer ni ihåg när vi gjorde... Andra 

dokumentationer är ju ett arbetsmaterial som man ska fortsätta, vi skriver ner nu så vi 

kommer ihåg vad vi tänkte, för vi ska ju tänka vidare med det här. Så, ja, det finns ju många 

olika slags dokumentationer tänker jag. Även saker man gör är ju en sorts dokumentation, 

man bygger nåt är ju också dokumentation, på ett sätt beroende på. […] Jag tänker ju att 

jag dokumenterar för barngruppen och för projektets skull och för oss pedagoger för att vi 

ska förstå bättre vad barnen gör och för föräldrarna att förstå vad vi gör och visa vad vi 

gör. Så det är ju för mångas skull, beroende på... 

Det alla respondenter i första hand framhåller är att de dokumenterar för sin egen och för 

barnens skull, men också för att kunna utveckla verksamheten och komma vidare i ett tema 

eller projekt: 

R1: För våran skull och för barnens skull. Det är det viktigaste tycker jag. […] 

Dokumentationerna är underlag både för hur vi ska utveckla verksamheten, men det är 

också underlag för att då, ja den här bedömningen som vi pratade om. […] För att vi ska 

bedöma barnen och kunna möta dem på den nivån de är och se vad de är intresserade av. 

R3: Jag kan ju säga att numera så dokumenterar jag ju inte för att göra en fin dokumentation 

att sätta upp i hallen för att visa för någon förälder, jag dokumenterar för barnen. Jag tycker 

att det är det viktigaste. Och för oss själva. För att vi ska kunna reflektera tillsammans, vi 

ska kunna gå tillbaka, kunna knyta ihop situationer, komma fram till ett förändrat 

arbetssätt... Hitta sätt att gå vidare. Bibehålla barnens vardag, ja rolig, lustfylld, 

meningsfull. Så tänker jag. Ja, att påvisa deras delaktighet i den. 

Alla respondenter påtalar att dokumentationens syfte till viss del är att på olika sätt bevisa att 

de gör det de ska, att de får med alla bitar. Flera lyfter fram att dokumentationsarbetet är en 

viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationsarbetet är även viktigt för att 

kunna följa och dokumentera barnens förändrade kunnande och synliggöra detta gentemot 

vårdnadshavare, huvudman och politiker. Genom att analysera de dokumentationer som de har 

gjort kan de också till viss del påvisa att barnens förändrade kunnande beror på vad 

verksamheten har erbjudit dem: 

R1: Och det är klart det är ju väldigt svårt ibland att särskilja vad det är de lär sig på grund 

av att de är här och om de hade lärt sig samma sak utan att vara här. Det kan vi ju aldrig 

säga, men det vi kan visa på är ju att de har ett förändrat kunnande och vi kan visa på de 

metoder vi har använt. 

Värt att nämna är att ingen av respondenterna svarade att det står i Lpfö 98 rev 2016 och 

ingår i uppdraget.   
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5.4 Resultatsammanfattning 
På frågan hur beskriver förskollärare begreppet förändrat kunnande påtalar respondenterna att 

förändrat kunnande och lärande delvis är samma sak. Användandet av begreppet förändrat 

kunnande bidrar till att fokusera på och visa att barn lär sig. Det lyfts fram att det handlar om 

att se en förändring i barnens kunskaper över tid, det är processen eller progressionen i barns 

lärande som ska följas och dokumenteras. Det kan vara svårt att särskilja om det barnen lärt sig 

är på grund av att de är på förskolan eller om de hade lärt sig ändå, men förskolans roll är att 

visa på barnens förändrade kunnande och koppla till de metoder som använts. 

När det kommer till frågan hur det organiseras för en systematisk och kontinuerlig 

dokumenation av varje barns förändrade kunnande så är förskollärarna överens om att de inte 

har tillräckligt bra förutsättningar för att genomföra det här uppdraget. Tid lyfts fram som en 

bristvara. Det är så mycket en förskollärare ska göra idag, och flera av respondenterna påtalar 

att det är viktigt att smalna av, begränsa sig och hitta en organisation och struktur för att kunna 

följa och dokumentera varje barns förändrade kunnande. Det efterfrågas en samsyn över hur 

uppdraget ska genomföras på högre plan än den egna avdelningen.  

Som svar på frågan hur beskriver förskollärarna att de följer och dokumenterar varje barns 

förändrade kunnande lyfter förskollärarna fram att samtalet om barn är viktigt för att kunna 

följa varje barns förändrade kunnande. Foto, film, observationer och anteckningar är de 

metoder som används i dokumentationsarbetet. Det framhålls att det är viktigt att barnen är 

delaktiga i både dokumentationen och reflektionen. I dokumentationsarbetet används mallar 

för att följa teman eller projekt på gruppnivå och för att säkerställa att varje barns förändrade 

kunnande följs så har det skapats mallar även på individnivå. Några av förskollärarna menar 

att bedömning är en viktig del för att kunna se det förändrade kunnandet, men några av dem 

värjer sig mot uttrycket och vill hellre prata om att de gör kartläggningar av det de ser just nu. 

Olika dokumentationer har olika syften. Det som lyfts fram är att de dokumenterar i första hand 

för barnens skull och för att föra verksamheten framåt. Dokumentationen upplevs även ha ett 

kontrollerande eller bevisande syfte, visa att förskollärarna gör det de ska och får med alla bitar. 

Dokumentationen är även viktig i det systematiska kvalitetsarbetet och för att synliggöra 

barnens förändrade kunnande för vårdnadshavare, huvudman och politiker. 



   
 

24 
 

6 Diskussion 

Diskussionen består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras de val som gjorts gällande de metoder som använts i studien och i 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat utifrån den tidigare forskning som finns 

presenterad i bakgrunden.  

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras vi eventuella för- och nackdelar med de metodval och de 

ställningstaganden vi gjort i undersökningen.  

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare som arbetar med systematisk 

dokumentation i sin verksamhet beskriver dokumentationsarbetet med fokus på varje barns 

förändrade kunnande samt hur de tolkar begreppet förändrat kunnande. Kihlström (2007) och 

Denscombe (2016) påtalar att det vid kvalitativa intervjuer är viktigt att respondenterna har 

erfarenhet av det aktuella ämnet. Kvale & Brinkmann (2009) och Denscombe (2016) beskriver 

fenomenologin som ett sätt att ta del av respondenternas uppfattningar och tolkningar av ett 

specifikt område. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med inspiration från fenomenologin 

och att göra ett subjektivt urval av respondenter. Då alla respondenter på olika sätt har 

erfarenhet av dokumentationsarbete av varje barns förändrade kunnande kunde vi få tydliga 

beskrivningar som levde upp till studiens syfte.  

Att använda det som Denscombe (2016) benämner som semistrukturerade intervjuer upplevde 

vi som en bra metod. Det gav respondenterna möjlighet att så noggrant som möjligt beskriva 

sina upplevelser, känslor och sitt handlande. Respondenterna tilläts att tala fritt och möjligheten 

fanns att ställa följdfrågor och gå tillbaka till en fråga igen när det behövdes. Vidare så säger 

Kvale & Brinkmann (2009) och Denscombe (2016) att man ska sträva mot att en studie ska 

kunna reproduceras vid ett senare tillfälle och av en annan forskare. Vi kunde konstatera att det 

vid en kvalitativ intervjustudie är svårt att vara helt opartisk. För beroende på vilka frågor vi 

valde att ställa vid intervjun och genom de tolkningar vi gjorde när vi synliggjorde resultatet 

så påverkade vi på studiens resultat. Intervjusituationerna kändes avslappnade och 

respondenterna trygga även om intervjuerna spelades in. Vi upplevde att de frågeställningar vi 

hade valt engagerade både oss och respondenterna. Intervjuerna blev därför ganska långa och 

även om det som kom upp är intressant, så var det mycket som inte direkt svarar på 

frågeställningarna. Vi borde på något sätt ha begränsat oss redan i intervjuguiden för nu blev 

det empirin väldigt omfattande och ibland svårt att urskilja det som verkligen svarar mot 

frågeställningarna. Även om det tog mer tid att båda medverkade vid alla intervjuer så upplevde 

vi det värdefullt. Det gav oss en bra förståelse av det insamlade materialet redan innan det 

transkriberats och det underlättade analysarbetet.  

När analysarbetet påbörjades upptäckte vi att en ny frågeställning behövdes om hur 

förskollärare beskriver begreppet förändrat kunnande. Den analysmetod som valdes var 

meningskategorisering (Kvale, 1997) där resultatet delades in i kategorier och underkategorier 

utifrån frågeställningarna, för att lyfta fram likheter och skillnader i respondenternas svar. 

Analysmetoden användes till en början på alla tre frågeställningar, men för frågeställning 1 och 

2 blev inte kategorierna tillräckligt differentierade och resultatet inom några underrubriker var 

inte tillräckligt omfattande. Så istället valde vi att redogöra för resultatet under de båda första 

frågeställningarna i löpande text och meningskategorisering användes endast under den tredje. 
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Vi upplevde på så sätt att innehållet i resultatet blev tydligt. Vidare kunde vi konstatera att 

frågeställningarna 2 och 3 låg väldigt nära varandra. Exempelvis så är de mallar som skapats 

både ett sätt att organisera och en metod för att följa och dokumentera varje barns förändrade 

kunnande. Vi tyckte att resultatet blev tydligare när mallar blev en av kategorierna under 5.3. 

6.2 Resultatdiskussion  
Vi kunde se att det fanns likheter men också ganska stora skillnader i hur respondenterna tolkat 

uppdraget i Lpfö 98 rev 2016 och hur de har organiserat sitt arbete. Det som var svårast att få 

svar på var frågeställningen där de skulle beskriva hur förskolan organiserar för en systematisk 

och kontinuerlig dokumentation av varje barns förändrade kunnande. Vi kunde konstatera att 

det till stor del råder brist på organisation och tid för uppdraget.   

Ingen av respondenterna ansåg att de hade tillräckligt bra förutsättningar för att kunna 

genomföra uppdraget, ett uppdrag som är väldigt vitt och där det finns stor tolkningsfrihet. Vad 

ska dokumenteras, vilket eller vilka kunskaper är det som ska följas och dokumenteras och i 

hur stor utsträckning?  En gemensam tolkning av uppdraget, åtminstone i huset eller på 

förskoleområdet, och ett gemensamt arbetssätt för att kunna följa och dokumentera varje barns 

förändrade kunnande efterfrågas. Som Skolverket (2016) genom H. Antonsson skriver så är 

det inte Skolverkets roll att tolka och tillämpa läroplanen, bara att utarbeta den, utan det ligger 

på huvudman, förskolechef och förskollärare. I nuläget ligger dock ett väldigt stort ansvar på 

de enskilda förskollärarna och arbetslagen att själva göra en tolkning av det som Skolverket 

skriver och därifrån organisera ett arbetssätt. Detta tar mycket tid, tid som idag inte finns i 

arbetstidsavtalet. Det finns förhoppningar om att uppdraget förtydligas när det kommer en ny 

reviderad läroplan för förskolan.  

Förutom gemensam tolkning och arbetssätt efterfrågades det främst mer tid för planering och 

då främst gemensam planering i arbetslaget. Flera av respondenterna lyfte att de inte kommer 

räcka till i barngrupp om de lägger mer tid på det administrativa. Barngrupperna är för stora, 

med hög beläggning under hela dagen, och personaltätheten är för låg. Samtidigt ökar kraven 

på dokumentation och kvalitetssäkring av verksamheten, vilket Johansson (2016) bekräftar. 

Mycket av den tid som förut gick åt till att planera och förbereda undervisningen går nu åt till 

att dokumentera sånt som redan hänt.  

För att kunna genomföra läroplansuppdraget om att systematiskt och kontinuerligt följa och 

dokumentera varje barns förändrade kunnande har de flesta respondenterna på olika sätt 

smalnat av och skapat strukturer för vad och hur det ska dokumenteras. Flera av respondenterna 

pekar på vinsterna med avsmalning och att det är viktigt att titta på det vi gör och inte det vi 

inte hinner med. Att ha förtroende för att det som inte dokumenteras och kommer ner på papper 

faktiskt sker vid sidan om i alla fall. Avsmalningen har gjorts på olika sätt hos olika 

respondenter. Bland annat har de valt ut vad de ska dokumentera, hur de ska sammanställa på 

ett enkelt sätt genom att konstruera mallar och protokoll, göra flera olika små 

dokumentationsspår till ett lite större som kan användas till både kvalitetskontroller och 

utvecklingssamtal. Arbetslaget har delat upp arbetsuppgifter så att de på den gemensamma 

planeringstiden kan koncentrera sig på det de har bestämt.  

Dokumentationsarbetet har många olika syftet och har diskuterats och förändrats i arbetslagen. 

Det är reflektionen över dokumentationerna, som ska leda till verksamhetsutveckling, som 

prioriteras och som får ta mer tid. Respondenterna påtalar att dokumentationsarbetet görs för 
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barnens och verksamhetens skull i första hand, men också för att kunna påvisa inför 

vårdnadshavare, chefer och huvudman att barnen lär sig och att förskollärarna har gjort det de 

ska. 

Det har skapats mallar där teman eller projekt följs och dokumenteras utifrån en gruppnivå och 

mallar på individnivå för att dokumentera varje barns förändrade kunnande. I Lpfö 98 rev 2016 

benämns varje barns förändrade kunnande och lärande i samma text (Skolverket, 2016). 

Respondenternas svar visar att det är ett komplext begrepp som i viss mån är samma sak som 

lärande. Begreppet förändrat kunnande fokuserar på att barns lärande är en process där 

progressionen följs och användandet av begreppet bidrar till att visa på att barn lär sig.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) beskriver kunskaper i form av fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet och menar att förskolan genom sin undervisning skapar 

förutsättningar för att barnen ska expandera sitt lärande, förändra sitt kunnande.  

För att kunna säkerställa barnens förändrade kunnande krävs att det görs någon sorts 

bedömning. Vallberg Roth (2011) talar om bedömning som en viktig del av 

dokumentationsarbetet och lyfter fram uttrycket bedömningens didaktik där frågorna varför, 

vad, hur, vem och när ställs. Vi ser att det här är frågor som det på olika sätt fokuseras på hos 

respondenterna. Men ordet bedömning upplevs väldigt laddat.  Den bedömningsrädsla som 

Skolinspektionen (2011) beskriver framkommer också i våra intervjuer och tre av 

respondenterna ville inte alls använda sig av begreppet bedömning. De uttrycker en ovilja att 

göra betygsliknande bedömningar och förknippar det med skolan. En diskussion om begreppet 

och dess betydelse i förskolan efterfrågas och vikten av att använda vetenskapliga termer, som 

bland annat bedömning och undervisning, framhävs för att höja statusen på förskolan och 

förskolläraryrket. De respondenter som använder sig av begreppet bedömning i sin verksamhet 

trycker på att det inte handlar om att jämföra eller kategorisera barnen, vilket bekräftas av 

Utbildningsdepartementet (2010). Bedömningen ska istället användas som underlag för att 

utvärdera och utveckla verksamheten. 

Insamlingen av material att göra dokumentationer kring görs via fotografering, filmning, 

anteckningar och observationer. Men alla respondenterna trycker på vikten av att samtala om 

barnen för att kunna följa barnens förändrade kunnande. Det framhålls att arbetslaget och den 

gemensamma upplevelsen i arbetslaget är viktig eftersom alla inte ser samma saker, så det är 

viktigt att delge varandra för att ge varje barn bästa förutsättningar att lära och utvecklas. Att 

uppmärksamma varandra på saker som sker och som är värda att följa upp sker på 

gemensamma planerings- och reflektionstillfällen, men de samtal som uppkommer spontant 

under arbetet i barngruppen, men som oftast inte dokumenteras, är minst lika viktiga.  

Flera av respondenterna menar att de idag ofta dokumenterar mer än de hinner ta hand om, 

vilket också är något som vi själva känner igen. I förskollärares iver att genomföra detta 

uppdrag dokumenteras det hela tiden. Det fotograferas, filmas och skrivs observationer med 

mera, men de upplever ändå inte att de når ända fram. Skolinspektionen (2010) uttrycker att 

förskolorna behöver bli bättre på att dokumentera det individuella barnets utveckling och 

lärande. En av respondenterna påpekar att det tar tid att lära sig pedagogisk dokumentation, 

både vad som är av värde att faktiskt dokumentera och att sedan hur man reflekterar över 

dokumentationerna, vad ska jag titta på. Hon menar att vi måste låta det ta tid och att tillåta oss 

att vara nybörjare.  Att göra delar av dokumentationsarbetet tillsammans med barnen kan vara 

ett arbetssätt som ger mer tid till uppdraget och ger barnen möjlighet till metakognition, men 
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även barnen behöver få tid för att öva upp sin förmåga att reflektera. Eriksson (2015) beskriver 

pedagogisk dokumentation som ett sätt att ta vara på barnens frågor, utforskande och intressen 

för att genom reflektion synliggöra lärprocesser. Analyserna av dessa reflektioner ska sedan 

leda till en förändring i verksamheten. 

Ett område som skulle vara intressant för vidare forskning på det här temat är att ta reda på 

vilka specifika kunskaper som följs och dokumenteras för varje barn.  

6.3 Slutord  
Ett kvalitetssäkrat världsbarn, som Vallberg Roth (2011) beskriver, är det så barnen som gått i 

den svenska förskolan ska benämnas? Till stor del håller vi med om att det är dit politikerna 

verkar vilja, men vi undrar om all dokumentation och alla kvalitetskontroller verkligen leder 

till högre kompetens och större konkurrenskraft hos barnen? Eller kommer det att leda till att 

allt färre väljer att arbeta som förskollärare för att kraven och förväntningarna överstiger de 

resurser och förutsättningar som faktiskt finns, och därigenom ger en lägre kvalitet på 

undervisningen i förskolan?  
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Jönköping 2017-04-20  

Missivbrev  

Hej!  

Vi heter Jenny Linell och Annika Ståhl och går just nu bryggkursen inom 

professionsprogrammet i Jönköpings kommun och skriver en c-uppsats. Vi vill göra en 

kvalitativ studie där vi fokuserar på hur det är möjligt att utifrån förskolans strävansmål 

systematiskt och kontinuerligt dokumentera varje barns förändrade kunnande.   

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att undersöka hur fem förskollärare som arbetar med systematisk dokumentation i 

sin verksamhet beskriver dokumentationsarbetet med fokus på varje barns förändrade 

kunnande.    

• Hur beskriver förskollärarna att de följer och dokumenterar varje barns förändrade 

kunnande?   

• Hur beskriver förskollärarna att det organiseras för en systematisk och kontinuerlig 

dokumentation?   

Vi vill göra en kvalitativ intervju utifrån en semistrukturerad intervjuguide, där vi genom ett 

samtal vill få höra dig beskriva hur ni arbetar med att följa varje barns förändrade kunnande 

och hur det dokumenteras. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas av oss, 

inspelningarna kommer att förvaras på ett säkert sätt och kommer att raderas när uppsatsen 

blivit godkänd. Svaren kommer sedan användas i vår kommande analys och reflektion.    

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att din och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet.   

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats.     

Kontakta oss gärna för ytterligare information! Jenny Linell 073-xxxxxxx. 

jenny.linell@jonkoping.se Annika Ståhl 070-xxxxxxx. annika.stahl@jonkoping.se   

Med vänliga hälsningar   

Jenny och Annika  

mailto:jenny.linell@jonkoping.se
mailto:annika.stahl@jonkoping.se


   
 

 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide  

 

Styrdokument  

Hur tolkar du skrivningarna angående att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa 

upp och analysera varje barns utveckling och lärande/förändrade kunnande i läroplanen?   

Vad är förändrat kunnande för dig? Likheter och skillnader mellan barns lärande och barns 

förändrade kunnande? Vilket begrepp använder ni i ert arbetslag? Motivera! Lutar ni ert 

arbete mot någon specifik vetenskaplig forskning, teori.  

Vad tänker du om bedömning i förskolan? Lutar ni ert förhållningssätt mot någon specifik 

vetenskaplig forskning, teori.  

 

Organisation (områdesnivå)  

Hur organiserar ni på er enhet för att ha möjlighet att systematiskt och kontinuerligt 

dokumentera varje barns förändrade kunnande?   

Vilka förutsättningar har ni för att lyckas med ert uppdrag? T.ex. tid för planering, reflektion, 

utbildning, kollegialt samarbete.  

Anser du att ni har tillräckligt bra förutsättningar? Vilka förbättringar skulle du vilja se? 

Vilka hinder kan finnas?  

 

Metod (arbetslagsnivå)  

Hur observerar och dokumenterar du varje barns förändrade kunnande?   

Vad dokumenteras? Vilka situationer? Hur tänker ni kring gruppdokumentationer kontra 

individuella dokumentationer?  

Hur dokumenteras det? Vilka olika metoder använder du? Hur gör du konkret?  

Hur vet/avgör ni vad som är "relevant" att dokumentera?   

När dokumenterar ni? Hur tolkar ni systematiskt och kontinuerligt i ert arbetslag, hur ofta är 

det?  

Hur organiserar ni i ert arbetslag för att ha möjlighet att systematiskt och kontinuerligt 

dokumentera varje barns förändrade kunnande? Hur ser arbetsfördelningen ut i? Vem 

ansvarar för vad? Legitimerade förskollärares ansvar? Övriga arbetslagets?  

Hur reflekterar du/ni? Individuellt? Tillsammans i arbetslaget? Tidsåtgång och tid till 

förfogande?  

Är barnen delaktiga? I så fall hur?  



   
 

 
 

  

Dokumentationens syfte  

Vad används dokumentationen till? Har olika slags dokumentationer olika syften?  

Hur tas den tillvara?   

För vem dokumenterar ni?   

Hur bidrar ert dokumentationsarbete till att utveckla varje barns förändrade kunnande?  

Var samlar ni informationen/dokumentationen?   

Etik. Sparas alla dokumentationer? Varför/varför inte?  

  

  

 

 

 


