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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt förhållningssätt under 

dokumentationstillfället samt vad som kan orsaka ett förändrat förhållningssätt hos 

förskolläraren under tiden han eller hon dokumenterar. Detta kommer att sättas i relation 

till barns lärande för att få syn på hur förskollärarens förhållningssätt under 

dokumentationstillfället kan komma att påverka förutsättningarna för barns lärande. 

Genom en enkätundersökning har vi kommit fram till ett resultat som delats in i fyra 

kategorier. Kategorierna påvisar tydligt att förskollärarna har delade åsikter vad det gäller 

vilka förutsättningar de ger för barns lärande under tiden de dokumenterar. Däremot är 

förskollärarna förhållandevis enade om att läroplanens (Skolverket, 2016) 

dokumentationskrav skapar stress och att de saknar den utbildning de anser sig behöva 

för att leva upp till kravet. Till följd av detta upplever förskollärarna att de under 

dokumentationstillfället upplever en avsaknad av fokus. Förskollärarens bristande fokus 

under dokumentationstillfället är enligt vårt resultat ett faktum. Slutsatsen visar att en 

bristande fokus på barnen under dokumentationstillfället kan påverka barns möjligheter 

till lärande negativt. Genom att förskolläraren är medveten om sitt förhållningssätt och 

väljer att inkludera barnen i dokumenterandet kan dokumentationstillfället, likt den 

pedagogiska dokumentationen i sin helhet, gynna barns förutsättningar för lärande. 

 

 

Nyckelord: dokumentationstillfälle, förhållningssätt, förskollärare, pedagogisk  

dokumentation, sociokulturellt perspektiv 
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Inledning  

 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs tydligt förskollärarens ansvar för att 

varje barns utveckling systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, följs upp och 

analyseras. Genom utvärdering av verksamheten säkerställs verksamhetens kvalitet så att 

den på bästa sätt tillgodoser barns behov och möjligheter att utvecklas samt lära utifrån 

de mål som läroplanen innefattar. När förskolläraren fullföljer sitt uppdrag öppnas 

möjligheter för att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt, därigenom förbättras barns 

möjligheter till lärande. Dokumentationen ger förskolläraren kunskaper om barnens 

utveckling som bidrar till att förskolläraren ska kunna tillgodose barnens behov och hjälpa 

dem att vidareutvecklas (Skolverket, 2016). I läroplanen blir dokumentationskravet 

tydligt i beskrivningen av att arbetslaget ska; 

dokumentera, följa upp och analysera 

– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande 

samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull 

och rolig, 

– hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena 

 

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn 

har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till 

vara, och 

– föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur 

deras perspektiv tas till vara.  

(Skolverket, 2016 s.15) 

En avsikt med pedagogisk dokumentation är att barnen ska få möjlighet att i efterhand 

reflektera över tidigare lärandesituationer för att på så sätt kunna utveckla lärandet 

ytterligare i kommunikation med andra. Den fyller även en funktion i att synliggöra barns 

lärande för förskolläraren som på så sätt får ökad insikt och förståelse för hur barn lär i 

olika situationer. Genom att förskolläraren får en förståelse för betydelsen av sin egen roll 

i barns lärande möjliggörs ett förhållningssätt anpassat för det enskilda barnet och dess 

förutsättningar för lärande (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Dahlberg & Moss, 2005; 

Lenz Taguchi, 2010). Ett ytterligare avseende med den pedagogiska dokumentationen är 

att ge föräldrar och samhället i sig en bild av förskolan och dess kvalitet (Sheridan, 

Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011).  

 

Bjervås (2011) menar att den litteratur som finns kring pedagogisk dokumentation ofta 

framhäver fördelarna med den. Pedagogisk dokumentation kan beskrivas som ett sätt för 

förskolläraren att med nya ögon betrakta barn och dess lärprocesser. Fördelarna med 
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pedagogisk dokumentation är övervägande men det faktum att forskning också har visat 

att det finns nackdelar kvarstår. Förutom att dokumentation anses ta mycket tid, vilket 

kan ses som en problematik i sig, lyfter både Bjervås (2011) och Buldu (2010) den 

problematik som ligger till grund för vår studie - att förskolläraren i själva 

dokumentationstillfället kan ha svårigheter att vara aktiv i undervisningen samtidigt som 

dokumentationen utförs. Bjervås (2011) och Buldu (2010) belyser en problematik som vi 

vid upprepade tillfällen stött på under vår VFU - att förskollärare tenderar att tappa fokus 

på barngruppen när de befinner sig mitt i dokumentationstillfället och därigenom 

åsidosätter barnens behov till förmån för dokumentationen. Vårt problemområde har 

kommit att handla om hur förskollärares avsaknad av aktiv närvaro under själva 

dokumentationstillfället kan komma att ha påverkan på barns lärandeprocesser. Vi 

upplever att den pedagogiska dokumentationen ofta hyllas för dess många fördelar när 

det kommer till barns lärande. Om vår upplevda problematik, som även tidigare forskning 

beskriver, visar sig stämma ställer vi oss frågande till den pedagogiska dokumentationens 

didaktiska funktion. Frågan är vilka förutsättningar förskollärare egentligen ger barnen 

att lära sig och utvecklas under tiden förskolläraren dokumenterar. Den studie vi 

presenterar bygger på tidigare forskning och förskollärares egen uppfattning av sitt 

förhållningssätt under dokumentationstillfället.   

 

Återkommande begrepp 

  

Förhållningssätt - betyder enligt Svensk ordbok (2009)  att förhålla sig till - att bete sig 

på ett speciellt sätt inför någonting. Det benämns handla om ett intellektuellt 

förhållningssätt till något. Ordet förhållningssätt beskrivs som ett uttryck för en viss 

inställning. I denna studie beskrivs förskollärarens förhållningssätt som ett sätt att vara 

och agera i interaktion med barnen, det kan till exempel handla om förskollärarens 

närvaro, uppmärksamhet, flexibilitet, stöd och kommunikation. 

 

Pedagogisk dokumentation - Ett arbetsverktyg för förskollärare som fyller en funktion 

i att synliggöra lärprocesser och skapa en grogrund för fortsatt lärande. Insamlat material 

syftar till att framkalla reflektion hos förskollärare och barn, för att vidare kunna leda till 

utveckling och lärande (Boyd Cadwell, 1997). 

 

Didaktisk funktion – Beskriver en aktivitets relation till de didaktiska frågorna - vad, 

hur och varför. De tre frågorna relaterar till en aktivitets syfte, innehåll och metod 
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(Skolverket, 2017). Den pedagogiska dokumentationen kan synliggöra dessa frågor 

(Dahlberg & Elfström 2014). I denna studie tolkas den pedagogiska dokumentationens 

didaktiska funktion som ett hjälpmedel för att i efterhand synliggöra lärprocesser i en viss 

aktivitet. Den pedagogiska dokumentationen gör det möjligt att analysera och förstå 

faktorer som påverkar undervisningen.  

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande - Ett synsätt som bygger på tanken att allt lärande 

är socialt (Smidt 2010). Lärande och utveckling sker i interaktion mellan människor, 

barnets alla förmågor anses ha sin grund i sociala relationer (Strandberg, 2009). I vår 

studie kommer det sociokulturella perspektivet på lärande endast att riktas mot betydelsen 

av interaktionen mellan förskollärare och barn - hur förskollärarens förhållningssätt 

gentemot barnet kan ha påverkan på förutsättningarna för barnets lärande.    

 

Disposition 

 
Detta arbete kommer att inledas med studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer 

en litteraturgenomgång där tidigare forskning inom studiens område kommer att  

redogöras. Under metod presenteras hur studien genomförts medan resultatdelen kommer 

att påvisa vad undersökningen visat. Studiens resultat redovisas i fyra kategorier som 

analyseras under samma rubrik. Vidare följer en diskussion kring den metod vi använt 

och det resultat vi kommit fram till. Texten avslutas med slutsatser och förslag till vidare 

forskning. 

 

Syfte  

 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt förhållningssätt under 

dokumentationstillfället samt vad som kan orsaka ett förändrat förhållningssätt hos 

förskolläraren under tiden han eller hon dokumenterar. Vi kommer även att undersöka 

hur förskollärarens förhållningssätt under dokumentationstillfället kan komma att 

påverka förutsättningarna för barns lärande.   

 

Frågeställningar 

 
 Hur uppfattar förskollärare sitt förhållningssätt under dokumentationstillfället? 
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 Vad kan orsaka ett förändrat förhållningssätt hos förskollärare under  

dokumentationstillfället? 

 Hur kan förskollärarens förhållningssätt under dokumentationstillfället påverka 

barns förutsättningar för lärande? 

 

Litteraturgenomgång 

 
Sökvägar 

Bakgrund och referenser till vår studie har vi till stor hittat genom att gå igenom och 

använda oss av tidigare kurslitteratur. Vi har tittat på tillhörande referenslistor och 

därigenom hittat relaterad litteratur som varit relevant för vår studie. Förutom dessa 

artiklar och böcker har vi även sökt andra vetenskapliga artiklar, till stor del i databasen 

ERIC (EBSCOhost). Vi har använt oss av specifika sökord för att avgränsa 

sökningarna. De ord vi främst använt oss av i sökningarna är; förskollärare, 

dokumentationstillfälle, förhållningssätt, sociokulturellt perspektiv och pedagogisk 

dokumentation. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt för att nå fram till passande 

litteratur. Vid sökning i databasen valde vi att avgränsa oss genom att endast söka efter 

vetenskapligt granskade artiklar.   

 

Pedagogisk dokumentation  

 
Wehner-Godée (2000) beskriver att den tradition kring dokumentation som under lång 

tid vuxit fram i Sverige i huvudsak har fokuserat på att synliggöra det som är generellt 

och normalt för barn i vissa åldrar. Boyd Cadwell (1997) menar att den pedagogiska 

dokumentationen har skapats för att förskollärare på ett systematiskt sätt ska kunna 

observera och transkribera interaktioner mellan barn, samt analysera arbetsmaterial. Detta 

för att fånga upp barns läroprocesser, synliggöra och dela dem med barnen, i syfte att 

framkalla reflektioner. Den pedagogiska dokumentationen har sina rötter i ett synsätt på 

barn enligt Reggio Emilia, (a.a.) i vilket det finns en tydlig barncentrering. Barnet 

framställs som en aktiv konstruktör av sin egen kunskap samtidigt som det ges rollen som 

samtalspartner och kommunikatör. Miljön runt barnen anses vara den tredje läraren, 

förskolläraren bär rollen som forskare, partner, guide och vårdare (a.a.). I detta instämmer 

Palmer (2012) som påstår att den pedagogiska dokumentationen har sina grunder i 

konstruktionistiska teorier – ett synsätt där barn anses erövra kunskap genom att utforska 
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nya tankekonstruktioner. Barnen ges då utrymme att formulera egna frågeställningar samt 

teorier kring olika fenomen och begrepp. Boyd Cadwell (1997) redogör för hur man enligt 

Reggio Emilia framhåller att den pedagogiska dokumentationen ska fylla en funktion i 

att, för barnet, synliggöra ett konkret minne av vad barnet har sagt och lärt sig. På så sätt 

skapas en grund för fortsatt lärande. Palmer (2012) benämner den pedagogiska 

dokumentationen som ett viktigt redskap, vars fördelar är synliggörandet av de frågor och 

problem som barnen stöter på i sitt utforskande, samt vilken kunskap de i olika situationer 

tillgodogör sig längs vägen. Lenz Taguchi (2000) betonar vikten av att barnet erbjuds en 

öppenhet inför alternativa teoribildningar för att själv ta initiativ till utforskande och 

utvecklande av egna begrepp. 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2006) framställer pedagogisk dokumentation som en process 

med ett viktigt innehåll. En process där det material som samlas in under 

dokumentationen används för att främja dialog, samt för att reflektera över det 

pedagogiska arbetet. Ny kunskap utvinns, fördjupas och förstärks genom att 

verksamheten revideras, det insamlade materialet tolkas samt genom diskussioner mellan 

förskollärare, barn och föräldrar. Katz och Chard (1996) uppger att barn, som 

kontinuerligt får reflektera i interaktion med andra utifrån den pedagogiska 

dokumentationens innehåll och material, ökar sina förutsättningar för lärande. 

Dokumentationsprocessen ökar barns möjlighet till inflytande i verksamheten. 

MacDonald (2007) påvisar hur barn som dokumenterats och givits möjlighet till att 

reflektera över det dokumenterade materialet vidareutvecklas genom att återgå till och 

tolka sina tidigare erfarenheter och lärprocesser. Den pedagogiska 

dokumentationsprocessen blir med andra ord inte fullvärdig förrän barnen involveras i 

den. Utnyttjas den till fullo beskriver MacDonald (2007) dess potential i att lyfta fram 

barns lärprocesser samt öka barns motivation, deltagande och intresse för sitt lärande. 

 

Dahlberg och Elfström (2014) ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg, 

vilket ska underlätta synliggörandet av barnens och de vuxnas meningsskapande. Den 

pedagogiska dokumentationen innebär att dokumentationens relation till de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför blir synliggjord. Dahlberg, Moss och Pence (2014) för en 

diskussion gällande pedagogisk dokumentation och meningsskapande där de vill påvisa 

hur mening skapas i arbetet med pedagogisk dokumentation. Mening skapas i samtal och 

reflektioner kring tolkat dokumentationsmaterial samt i de lärprocesser den pedagogiska 
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dokumentationen kommer att generera i verksamhetens pedagogiska praktik. Buldu 

(2010) berör den pedagogiska dokumentationens fördel i att kunna fungera som en 

plattform för dialog mellan förskollärare och föräldrar. På sikt skapas en relation vars 

fördel är att barnets förutsättningar för lärande förbättras. Den pedagogiska 

dokumentationen blir en förutsättning för en meningsfull dialog mellan förskollärare och 

barn. En dialog som Buldu (2010) menar uppstår under tiden förskollärare observerar 

barn, uppmärksammar interaktioner samt förstår vikten av en förståelse för barns 

perspektiv. Vygotskij (1986) ser förståelsen av barns perspektiv som en förutsättning för 

att förskolläraren också ska få förståelse för barns lärande och vidare kunna stötta barnet 

att ta dess kunskaper till en ny nivå. Olsson (2009) förklarar hur den pedagogiska 

dokumentationen grundas i interaktionen mellan barn och förskollärare där de 

tillsammans diskuterar dess innehåll. Interaktion och kommunikation blir av vikt för att 

erbjuda barnet förutsättningar för lärande. Även Lenz Taguchi (2013) belyser hur 

betydelsefull kommunikationen och interaktionen mellan förskollärare och barn är för 

barns lärprocesser.  

 

Buldu (2010) och Dahlberg, Moss och Pence (2006) framställer alla den pedagogiska 

dokumentationen som en metod för formativ bedömning som fyller en funktion i att 

bestämma barns förmågor utan förutbestämda ramar för de utvecklingsnormer som råder. 

Buldu (2010) beskriver hur den pedagogiska dokumentationen utgör något annat än dessa 

ramverk - att den innebär en procedur som uppkommer i dokumentationsprocessen, inte 

enligt redan förutbestämda ramar. Pedagogisk dokumentation kan därmed ses som ett 

verktyg för att utifrån enskilda barn hantera deras behov och förutsättningar. Lenz 

Taguchi (2013) påvisar den pedagogiska dokumentationens funktion i att på sikt 

synliggöra en ofta förgivettagen pedagogisk praktik. Genom pedagogisk dokumentation 

kan den pedagogiska praktiken synliggöras samt tolkas på olika sätt och ur olika 

perspektiv av förskollärare. Buldu (2010) menar att förskollärarnas gemensamma 

interagerande och återkoppling kring den pedagogiska dokumentationen har positiva 

följder och kan ses som ett kollegialt reflektionsarbete där lärarnas arbete kan utvecklas. 

Hirsch (2017) framställer den pedagogiska dokumentationen som ett kollaborativt 

lärande - ett arbetssätt grundat i samarbete som präglas av praktiska handlingar, prövande 

och laborerande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att den pedagogiska 

dokumentationen är ett arbetssätt som kan komma att bli en drivkraft i ett projekterande 

arbetssätt där barn tillsammans med vuxna får möjlighet att utforska något som har en 
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potential att kunna engagera en hel barngrupp. Dokumentationens innehåll genererar i 

händelser och dialog mellan barn och vuxna kring det som utforskas, observeras och 

dokumenteras.  

 

Dokumentationsverktyg 

 
Wehner-Godée (2000) beskriver hur det vid genomförandet av dokumentationen finns 

flera metoder att välja mellan. Metoderna har både för- och nackdelar vilket gör att de 

passar olika bra beroende på situation och vad förskolläraren föredrar. Det blir därför av 

vikt för förskolläraren att hitta en dokumentationsmetod som stödjer och underlättar det 

eftersträvansvärda utforskandet och upptäckandet i dokumentationen. Exempel på 

dokumentationsverktyg är observationsprotokoll eller anteckningar, ljudupptagning, 

fotografering och videoupptagning. Valet av dokumentationsmetod är viktigt, inte minst 

för att varje metod har sitt egna språk. Bildens språk är inte detsamma som filmens och 

det skrivna ordet är inte detsamma som det talade. Samma process som dokumenteras 

med hjälp av olika metoder kommer generera i olika tolkningar av det insamlade 

materialet. Detta innebär inte att dokumentationen förlorar sitt värde, snarare tvärtom, att 

mer dokumentation behövs (a.a). 

 

Dokumentationens dilemma 

 
Emilson och Pramling Samuelsson (2012) påvisar att det är nödvändigt att granska det 

högt ställda krav som idag finns i förskolan. Frågor väcks om vilka möjligheter och risker 

som kan uppstå kring det ökade dokumentationskravet. I en studie har de fokuserat på 

dokumentationstillfället för att uppmärksamma vad som står i fokus under 

dokumentationen samt hur kommunikationen mellan förskollärare och barn ser ut under 

dessa tillfällen. Resultatet i studien visade att det fokus förskolläraren hade påverkade 

kommunikationen på olika vis. I samtliga fall visade resultatet att det faktum att 

förskolläraren hade ett mål, något denne fokuserade på att uppnå i aktiviteten, påverkade 

vad som uppmärksammades. Detta visade sig kunna leda till utebliven respons på det 

barnen sa eller gjorde om detta befann sig utom ramarna för det som förskolläraren själv 

hade i fokus. I flera fall när förskolläraren dokumenterade sådant som barnen gjorde var 

förskolläraren en tyst observatör som varken uppmuntrade eller var nedlåtande, utan bara 

väntade på att få se det förskolläraren förväntade sig få se i barnets agerande. Det visade 

sig även att förskollärare ofta uppmuntrade kommunikation som rörde fokusområdet. 
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Övriga kommunikationsinitiativ gavs inte någon respons utan styrdes tillbaka mot 

fokusområdet av förskolläraren (a.a.). 

 

Vid ett tillfälle under Emilson och Pramling Samuelssons (2012) studie avvisades ett 

barns försök till kommunikation genom att förskolläraren irriterat flyttade sig från barnet 

för att kunna ta en bild på något ett annat barn gjorde - författarna tolkar det som att 

barnen sågs som studieobjekt av förskolläraren. De menar att förskollärarna i studien har 

ett strategiskt handlande under dokumentationstillfället för att genom kommunikation och 

sitt förhållningssätt nå uppsatta mål. Om detta strategiska handlande är en konsekvens av 

att läraren dokumenterar var enligt författarna svårt att utläsa genom denna studie. 

Däremot lyfter de avsaknaden av ömsesidighet i relationen och kommunikationen mellan 

barn och vuxen. Barnet blir ett studieobjekt, vilket går helt emot det grundläggande inom 

pedagogisk dokumentation där barnet ska göras till ett subjekt (a.a).  

 

Wehner-Godée (2000) beskriver hur det är av vikt för förskolläraren att ha fullt fokus på 

observationen av barnen för att kunna ta del av och uppmärksamma de upplevelser och 

upptäckter som sker i stunden. Därigenom får förskolläraren ut så mycket som möjligt av 

observationen i efterkommande dokumentationsarbete. Hon vidhåller att förskollärare 

som observerar på detta sätt når en nivå av närvaro i sin observation som gör att det inte 

är möjligt att fokusera på annat som sker runtomkring. Konsekvensen av att fokusera fullt 

ut på genomförandet av observationen gör att förskolläraren inte har möjlighet att finnas 

tillgänglig för barngruppens behov. Wehner-Godée (2000) menar att det krävs stor 

koncentration på dokumentationen från förskollärarens sida för att på bästa sätt kunna 

fånga in det som sker.  

 

Barnsyn 

 
Sommer (2005) beskriver begreppet barnsyn som vuxnas föreställningar om vad ett barn 

är och bör vara, med andra ord en definiering av den vuxnes syn på barnet som individ. 

Fortsättningsvis lyfter han begreppet fostranssyn - den vuxnes föreställning om hur vuxna 

borde förhålla sig till barn och hur de påverkar dem. Dessa två synsätt blir av vikt för 

pedagogiken, läran om fostrandets mål och medel. Den vuxnes perspektiv på barnet 

speglas i den vuxnes förhållningssätt, hur han eller hon förhåller sig till och möter barnet. 

Förskollärare ser på och förhåller sig till barn utifrån olika filter, något som resulterar i 
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att barnen kommer att möta olika praktiska pedagogiska konsekvenser beroende på 

förskollärarens barnsyn (a.a.). Arnér (2009) poängterar att förskollärarnas barnsyn 

påverkar hur barnen bemöts. Förskolläraren kan göra ett aktivt val gällande 

perspektivtagande - förskolläraren kan välja att inta ett barnperspektiv. Sommer, 

Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) definierar barnperspektiv som ett särskilt 

synsätt på barnet. Ett barnperspektiv innebär att den vuxne försöker att komma närmre 

barnens perspektiv genom att med så stor relevans som möjligt försöka rekonstruera 

barnets egna uppfattningar och erfarenheter. Den vuxnes tolkning och uppfattningar 

ligger till grund för barnperspektivet, vilket innebär att perspektivet är konstruerat av 

vuxna och kan se olika ut mellan olika förskollärare (a.a.). Arnér (2009) påpekar dock att 

det kan vara svårt att hålla fast vid något annat perspektiv än sitt eget. 

 

Teoretiskt perspektiv 

 
Sociokulturellt perspektiv  

 
Smidt (2010) beskriver hur ett synsätt på lärande enligt Vygotskij bygger på tanken om 

att allt lärande är socialt. Enligt Vygotskijs syn på barn och dess lärande blir interaktioner 

och relationer mellan människor centrala där lärandet anses överföras från generation till 

generation. När barnet ges möjlighet att dela någonting med en annan person i sin närhet 

skapas förutsättningar för att barnet ska ta ett första kliv in i en gemensam kultur. 

Fortsättningsvis betonar Smidt (2010) hur ett aktivt lärande sker när den vuxne engagerar 

sig i dialog med barnet, vilket ges rollen som kompetent. Ett deltagande blir väsentligt, 

barnet behöver delta i den rådande kulturen och i omgivningens aktiviteter medan de 

vuxna behöver nå delaktighet tillsammans med barnen. Det kompetenta barnet berörs 

även av Sommer (2005) som beskriver hur barnet föds med förutsättningar för mänsklig 

kommunikation. Det lilla barnet är redo att ingå i samt att utvecklas och lära i 

meningsfulla interaktioner med andra människor. Utveckling ses enligt Sommer (2005) 

som ett resultat av interaktion. Strandberg (2009) betonar i sin beskrivning av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv att det samspel som sker mellan människor inte bara ses som 

ett verktyg som kan främja lärande och utveckling. Snarare är samspelet lärande och 

utveckling. De påtagliga yttre sociala interaktionerna barnet medverkar i resulterar i 

vunnen kompetens. Barnets alla förmågor, både intellektuella, emotionella, sociala och 

existentiella har sina rötter i de sociala relationerna (a.a.). Corsaro (2015) berör också ett 
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sociokulturellt perspektiv på lärande. Han betonar hur barn i interaktion med andra, 

särskilt vuxna, ofta stöter på sådant som de ännu inte skaffat sig kunskap om - till exempel 

sociala färdigheter och språkliga krav. Barnet ses som en aktiv deltagare av sin egen 

utveckling och kan genom delaktighet i omgivningens aktiviteter och interaktion med 

människor i sin närhet vinna ny kunskap kring det som sker i omgivningen. Liksom 

ovanstående betonar Dahlberg et al. (2014) hur interaktion har betydelse för barnets 

medkonstruktion av kunskap, de menar också att barn behöver bli lyssnade på samtidigt 

som deras idéer ska tillvaratas och utmanas. Som dialogpartner kan den vuxne främja 

barnets utveckling. På grund av det sociokulturella perspektivets omfattning och bredd 

kommer denna studie endast att fokusera på betydelsen av interaktionen mellan 

förskollärare och barn.  

 

Metod 

 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt förhållningssätt under 

dokumentationstillfället samt vad som kan orsaka ett förändrat förhållningssätt hos 

förskolläraren under tiden han eller hon dokumenterar. Studien syftar även till att 

undersöka relationen mellan förskollärarens förhållningssätt under 

dokumentationstillfället och barnens förutsättningar för lärande.  I följande avsnitt  

redogör vi för hur vi gått tillväga för att uppfylla studiens syfte. Vi kommer att presentera 

vårt val av metod, hur vårt urval har gått till, hur genomförandet sett ut samt hur vi 

slutligen har bearbetat det insamlade materialet. 

 

Val av metod 

  
Eftersom vi i vår studie var i behov av kvantitet samt hade en tidsram att förhålla oss till 

valde vi att utforma en webbaserad enkät. Vi ansåg att en sådan typ av enkät var den mest 

tidseffektiva metoden, både för oss och respondenterna. Bryman (2011) framställer enkät 

som en tidseffektiv metod genom att det är möjligt att skicka ut ett stort antal enkäter 

samtidigt - till skillnad mot att göra intervjuer en efter en. Enkäter går även snabbare att 

administrera än intervjuer. Han menar att administreringen av webbaserade enkäter i 

jämförelse med pappersenkäter spar ännu mer tid, svaren sparas automatiskt i en databas 

och behöver inte kodas för hand. Bryman (2011) lyfter att en annan fördel med 
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enkätundersökning är att respondenterna själva kan välja när och var de vill besvara den, 

något som bäddar för fler svar. 

 

Vid utformning av enkäten valde vi att blanda öppna och slutna frågor med anledning av 

att det både finns för- och nackdelar med de båda alternativen. Bryman (2011) beskriver 

hur respondenterna i öppna frågor besvarar frågorna fritt medan de i slutna frågor erbjuds 

ett antal svarsalternativ. Fortsättningsvis betonar han hur de slutna frågorna är lättare att 

bearbeta, därför används de ofta i enkäter. Öppna frågor har fördelar som kan vara av vikt 

för resultatet. I svar på öppna frågor ges bilden av respondentens egna ord, frågorna är 

inte ledande vilket öppnar upp möjligheten att få oväntade svar eller reaktioner. Bryman 

(2011) betonar hur svaren på slutna frågor är lättare att ställa i jämförelse med varandra 

till skillnad mot de öppna frågornas svar. De erbjudna svarsalternativen i de slutna 

frågorna kan även underlätta för respondenten och klargöra vissa funderingar. Slutna 

frågor är däremot ett mer tidseffektivt alternativ än öppna, inte minst för att de är lättare 

för respondenten att besvara och som tidigare nämnts lättare för forskaren att bearbeta. I 

enkäten som ligger till grund för vår studie är varje frågas svarsalternativ noga 

genomtänkt utifrån studiens inramning. Stort fokus har lagts på att enkäten skulle vara 

lätt för respondenterna att besvara, de slutna frågorna har därför varit övervägande. 

Däremot har några öppna frågor varit nödvändiga som komplement, vissa svarsalternativ 

har krävt ett utvecklat svar för att tillföra så mycket information som möjligt till resultatet.  

 

Urval 

 
För att få besvara enkäten fanns två kriterier, att respondenten är utbildad förskollärare 

och att respondenten är verksam i en av två utvalda kommuner i Sverige. Urvalet kan 

jämföras med Brymans (2011) klusterurval, där urvalet sker i flera steg för att slutligen 

resultera i en grupp respondenter från samma område och med samma profession. 

Anledningen till urvalets begränsning är det faktum att vårt studieobjekt är förskollärare. 

Förfrågan om deltagande i enkätundersökning skickades ut via mail till 17 förskolechefer, 

vilka representerar samtliga 45 kommunala förskolor i de valda kommunerna. 

Sammanlagt har enkäten nått 173 förskollärare, 56 av dessa förskollärare besvarade 

enkäten vilket motsvarar 32 %  

 



 

17 

 

Genomförande 

  
Inför skapandet av enkäten formulerades undersökningens syfte och frågeställningar, 

vilket följdes av fördjupning i tidigare forskning för att på så sätt skapa en bredare bild 

av forskningsområdet. Därefter utformades enkätens frågor för att synliggöra 

förskollärares syn på sitt förhållningssätt under dokumentationstillfället (se bilaga 1). Ett 

missivbrev (se bilaga 2) utformades med beskrivning av studiens syfte, dessutom togs 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) etiska rekommendationer vad det gäller forskning 

där människor ingår. Detta innebar att det i missivbrevet fanns en presentation av oss 

forskare med inkluderade kontaktuppgifter, information om studiens ändamål och 

deltagarnas anonymitet samt villkor för deltagande. Deltagarna har haft möjlighet att styra 

över sitt eget deltagande och när som helst kunnat avbryta deltagandet. De har även fått 

information om att deras svar endast kommer att användas i studien och inte kommer att 

kunna nås av någon, för studien, oberoende. Missivbrevet kom sedan att utgöra enkätens 

förstasida. 

 

Enkätfrågorna, som först skapades i ett Word-dokument, fördes sedan in på en webbsida 

(www.survio.com) inriktad på enkäter där vi själva kunde designa enkäten utifrån våra 

preferenser och anpassa enkätens utformning för ett så lättsamt intryck som möjligt. 

Bryman (2011) menar att utformningen av enkäten kan ha betydelse för hur många svar 

den kommer att generera, en layout som ger intrycket av att enkäten är lätt att besvara och 

att den är tidseffektiv gör att respondentens motivation att besvara enkäten ökar. Att göra 

enkäten relativt kort minskar att risken för att respondenten “tröttnar” innan enkäten är 

fullständigt besvarad. Bryman (2011) beskriver att en enkät bör vara lätt att förstå och 

följa för att på så sätt inte riskera att respondenten missar någon fråga eller missförstår 

någon följdfråga. Det bör i enkäten framgå hur respondenten ska besvara slutna frågor, 

till exempel genom att kryssa i ett eller flera alternativ. Vid utformandet av enkäten valde 

vi att låsa resterande frågor, respondenten kunde inte fortsätta att besvara enkäten innan 

ett svarsalternativ valts. Likaså valde vi i utformandet att endast möjliggöra ett 

svarsalternativ per fråga för att undvika missförstånd. I de frågor som inkluderar 

följdfrågor har vi varit tydliga med att ge respondenten information om detta samt hur de 

kunde ta sig förbi dessa frågor om deras tidigare svar inte berört följdfrågan. Enkäten har 

hållits kort med tio slutna frågor, varav fyra har inkluderat öppna följdfrågor. Bryman 



 

18 

 

(2011) betonar hur de slutna frågorna är lättare för respondenten att besvara jämfört med 

de öppna och att en enkät därmed bör bestå av flest slutna frågor. 

 

Vid färdigställt missivbrev och enkät kontaktades 17 förskolechefer, vilka representerade 

alla 45 kommunala förskolor i de valda kommunerna. Kontakten skedde via ett mail 

innehållande en presentation av oss själva och studien samt en förfrågan om att 

vidarebefordra enkätens länk till förskollärarna på deras förskolor. Vi valde att inte skicka 

med länken i första mailet eftersom vi såg förskolechefernas svar om deltagande som en 

bekräftelse på vilka som var villiga att vidarebefordra enkätlänken. Därmed fick vi mer 

kontroll över hur många förskollärare enkäten skulle nå ut till. Totalt nio förskolechefer 

svarade att de var villiga att vidarebefordra länken, enkäten nådde därmed 173 

förskollärare. Anledningen till att vi inte vände oss direkt till förskollärarna var att vi 

upplevde en viss svårighet i att få tag på deras kontaktuppgifter, det kändes också viktigt 

att involvera förskolecheferna i beslut om deltagande innan förskollärarna kontaktades.  

 

Bearbetning av material  

 
Efter avslutad enkät använde vi oss av webbsidans (www.survio.com) funktion för 

sammanställning och statistik av de insamlade svaren. När vi analyserade svaren sökte vi 

efter samband mellan förskollärarnas enskilda svar för att se mönster mellan olika frågor 

och svarsalternativ. Förskollärarnas svar på olika frågor ställdes i relation med varandra 

vilket gjorde att vi kunde se samband mellan svaren. Förskollärarnas enskilda svar sattes 

sedan i jämförelse med de andras svar, vi kunde se gemensamma likheter och samband - 

att vissa förskollärare svarat liknande på samma frågor. Efter att vi urskilt dessa likheter 

kunde våra kategorier skapas. Påfunna samband och gemensamma faktorer analyserades 

sedan ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande, utifrån betydelsen av interaktionen 

mellan förskollärare och barn. I vår analys har vi försökt synliggöra samband mellan 

förskollärares förhållningssätt och faktorer som kan påverka detta under 

dokumentationstillfället. En koppling gjordes sedan mellan betydelsen av förskollärarens 

förhållningssätt och förutsättningarna för barns lärande. De gemensamma kriterier och 

faktorer som framkom i analysen av förskollärarnas svar kom att utgöra våra fyra 

kategorier.  
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Resultat och analys 
 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt förhållningssätt under 

dokumentationstillfället samt vad som kan orsaka ett förändrat förhållningssätt hos 

förskolläraren under tiden han eller hon dokumenterar. Detta för att sedan sätta det i 

relation till barns lärande för att få syn på hur förskollärarens förhållningssätt under 

dokumentationstillfället kan komma att påverka förutsättningarna för barns lärande.  

 

I följande avsnitt kommer vi att knyta samman vårt syfte med det empiriska materialet. 

Vi har valt att dela in resultat- och analysdelen i följande fyra kategorier:  

 

 Förskollärarens bristande fokus begränsar barns förutsättningar för lärande 

 Stressade förskollärare begränsar barns förutsättningar för lärande 

 Förskollärare anser att valet av dokumentationsverktyg har betydelse för 

förhållningssättet 

 Förskollärares förhållningssätt kan främja barns förutsättningar för lärande. 

 

Förskollärarens bristande fokus begränsar barns förutsättningar för 

lärande 
 

Alla förskollärare som besvarat enkäten uppger att pedagogisk dokumentation är ett 

arbetssätt som kan gynna barns lärande, ändå upplever 50 % av förskollärarna att de under 

dokumentationstillfället inte ger barnen de bästa förutsättningarna för lärande. Alla 

förskollärare som uppgett att de inte tycker sig kunna ge barn de bästa förutsättningarna 

för lärande under dokumentationstillfället har även svarat att de inte tycker sig kunna 

fokusera på alla närvarande barn under tiden de dokumenterar. Av de 50 % förskollärare 

som upplever att de inte kan ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande, upplever 

36 % att deras förhållningssätt gentemot barnen förändras under dokumentationstillfället. 

En av förskollärarna beskriver att det finns “risk för att fokus blir på själva 

dokumentationen istället för lärandet och mötet mellan mig och barnen”. En annan 

förskollärare beskriver att “Det kan vara svårt att vara aktiv lyssnare och lyhörd 

medforskare samtidigt som du ska dokumentera”. 

 

Detta blir intressant att ställa i relation till att 79 % av de förskollärare som uppgett att de 

kan ge barn de bästa förutsättningarna för lärande under dokumentationstillfället, faktiskt 
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upplever att de bara ibland, sällan eller aldrig kan fokusera på alla närvarande barn. 

Endast 29 % av de förskollärare som anser att de kan ge barnen de bästa förutsättningarna 

för lärande under dokumentationstillfället uppger att de under dokumentationstillfället 

har ett förändrat förhållningssätt. Vårt resultat visar att 89 % av alla förskollärare som 

besvarat enkäten upplever en avsaknad av fokus utanför det som rör dokumentationen 

under tiden de dokumenterar. Att ha fokus och vara aktivt närvarande eller ej tolkar vi 

som förskollärarens förhållningssätt gentemot barnen. För att analysera detta ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande ser vi avsaknaden av förskollärarens aktiva närvaro, 

det vill säga hans eller hennes förhållningssätt, som ett hinder för barns förutsättningar 

för lärande. Vår tolkning grundar vi i Corsaros (2015) beskrivning av hur barnet i 

interaktion med andra människor i sin närhet, särskilt vuxna, ges möjlighet att vinna ny 

kunskap. Även Dahlberg, et al. (2014) beskriver interaktionens och 

kommunikationens betydelse för barns lärande samt den vuxnes roll som dialogpartner, 

vilken ses främja barns utveckling.  

 

Förskollärarnas upplevelse av bristande närvaro i relation till barns förutsättningar för 

lärande stämmer överens med det Wehner-Godée (2000) påpekar - att förskollärare som 

under dokumentation observerar, inte har möjlighet att samtidigt vara närvarande och 

räcka till för annat som sker runt om. Hon menar alltså att förskolläraren inte har 

möjlighet att finnas tillgänglig för barngruppens behov under dokumentationstillfället.  

 

Stressade förskollärare begränsar förutsättningarna för barns lärande 

 
Resultatet visar att 93 % av förskollärarna har svarat att de under dokumentationstillfället 

upplever stress. Av de förskollärare som uppgett att de under dokumentationstillfället 

upplever stress har 83 % uppgett att deras utbildning inte gett dem tillräckligt med 

kunskap för att leva upp till dokumentationskravet, något som indikerar på att brist på 

kunskap och stress verkar ha ett samband. Bristen på kunskap påvisar ingen koppling till 

att förskollärarnas examensår skulle vara av betydelse. Resultatet visar att de flesta 

förskollärare som känner stress under dokumentationstillfället uppger att tiden till att 

dokumentera inte är tillräcklig. 96 % av de stressade förskollärarna upplever att de inte 

kan ha fullt fokus på barnen under tiden de dokumenterar. Förskollärarnas svar visar hur 

stressen under dokumentationstillfället påverkar deras fokus på barngruppen - de har svårt 

att hinna med det som händer omkring. En förskollärare säger såhär; ”Jag upplever stress 

när jag både ska dokumentera och hålla i själva aktiviteten, då är det svårt att räcka till. I 
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den bästa av världar dokumenterar en pedagog och en annan håller i aktiviteten. Tyvärr 

är det sällan så.” En annan förskollärare anser att ”Det tar för mycket tid ifrån 

barngruppen och skapar stress hos många förskollärare som upplever tung arbetsbörda”. 

 

Förskollärarnas svar påvisar hur dokumentationstillfället upplevs som en stressad 

situation, vi tolkar det som att läroplanens dokumentationskrav (Skolverket, 2016) sätter 

press på förskollärarna och att tidsbristen är ett faktum. Stress, vilken utifrån resultatet 

verkar grunda sig i kunskapsbrist från förskollärarnas sida, tycks med andra ord vara en 

orsak till förskollärares avsaknad av aktiv närvaro och fokus i barngruppen. Ett förändrat 

förhållningssätt, i det här fallet orsakat av stress, kan påverka förutsättningarna för barns 

lärande enligt ett sociokulturellt perspektiv. Smidt (2010) betonar att det väsentliga 

deltagandet samt den vuxnes delaktighet tillsammans med barnen möjliggör ett aktivt 

lärande. 

 

Förskollärare anser att valet av dokumentationsverktyg har betydelse 

för förhållningssättet 

 
Resultatet visar att 95 % av förskollärarna anser att deras val av dokumentationsverktyg 

är av betydelse för deras närvaro i barngruppen under dokumentationstillfället. 

Majoriteten av förskollärarna, 89 %, upplever att de inte kan vara fullt närvarande i 

barngruppen under dokumentationstillfället. En av förskollärarna skriver; “Det är svårt 

att hinna med att dokumentera samtidigt som jag undervisar. Filma är bra men då har jag 

väldigt lite tid till att gå igenom filmen efteråt (...)”. En annan menar att “(...) Ska man 

hinna skriva tappar man lätt fokus på barnen och vad de faktiskt säger, filmar man 

aktiviteten så finns det sällan tid att titta tillbaka på den (...)”. 

 

Wehner-Godée (2000) menar att det är viktigt att förskolläraren väljer ett 

dokumentationsverktyg som han eller hon är bekväm med och som underlättar 

dokumenterandet. Resultatet i vår studie visar att förskollärare anser att 

dokumentationsverktyget har betydelse för deras förhållningssätt under dokumentationen 

och att det kan vara en orsak till ett förändrat förhållningssätt gentemot barngruppen.  

50 % förskollärarna väljer i första hand foto som dokumentationsverktyg, däremot syns 

inga tydliga samband mellan val av dokumentationsverktyg och förskollärarens närvaro 

under dokumentationstillfället. Det framgår inte heller om foto som 

dokumentationsverktyg skulle vara bättre eller sämre för förskollärarens aktiva närvaro.  
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Förskollärares förhållningssätt kan främja barns förutsättningar för 

lärande 

 
Samtliga förskollärare som besvarat enkäten hävdar att pedagogisk dokumentation i sin 

helhet är ett arbetssätt som gynnar barns lärande. 50 % förskollärare svarade att de under 

dokumentationstillfället upplever att de ger barnen de bästa förutsättningarna för lärande. 

En av förskollärarna beskriver, hur hon eller han under dokumentationstillfället kan 

främja barns förutsättningar för lärande beroende på hur hon eller han väljer att förhålla 

sig till situationen: 

Egentligen både ja och nej, just när jag skriver för mej själv har jag inte fullt fokus på 

barnen, men jag kan också samtala och skriva med barnet om vad jag ska skriva och då 

är ju barnet också aktivt i sitt lärande. 

 

Vi tolkar det som att förskolläraren menar att barnen kan göras delaktiga i 

dokumentationen och att förskolläraren därigenom gynnar barnens lärande under tiden 

han eller hon dokumenterar. Vi kan konstatera att förskollärarens förhållningssätt under 

dokumentationstillfället är av betydelse. Enligt MacDonald (2007) är barnens delaktighet 

i den pedagogiska dokumentationen en förutsättning för att den ska anses bli komplett 

och att förskolläraren därmed ska kunna använda den för att skapa de bästa 

förutsättningarna för barns lärande. Även Katz och Chard (1996) betonar barnets 

delaktighet i den pedagogiska dokumentationen, att barnens förutsättningar för lärande 

ökar när de får möjlighet att kontinuerligt och i interaktion med andra reflektera över dess 

innehåll.  

 

Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera den metod vi använt för studien. Vi kommer 

även att diskutera vårt resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Metoddiskussion 

 
I vår studie valde vi att använda oss av en webbaserad enkät, som skulle hjälpa oss att 

söka svar på våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Genom att använda denna 

metod kunde vi hålla oss till den tidsram vi hade. Antalet insamlade svar upplevde vi 

tillräckliga för att kunna utforma ett resultat och dra de slutsatser vi behövde för att 

svara på våra frågeställningar. I stort har vi känt oss nöjda med valet av metod, dock har 

vi under arbetets gång stött på viss problematik som vi i efterhand upptäckt att vi hade 
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kunnat undvika om vi gjort på ett annat sätt redan från början. För att börja med 

deltagarantalet visar våra siffror att enkäten nått ut till 173 förskollärare men att endast 

32 % av dessa har besvarat den. När vi tittar på statistik i vår enkät ser vi att flera 

förskollärare öppnat enkäten, påbörjat den men inte fullföljt den. Vi ställer oss frågande 

till vad detta kan bero på. Bryman (2011) menar att bortfall kan undvikas bland annat 

genom att ta kontakt med respondenterna innan enkäten skickas ut samt att påminna 

respondenterna att svara innan enkäten stängs. Vi hade inte möjlighet att påminna 

förskollärarna själva eftersom vi valde att gå via förskolecheferna som i sin tur skötte 

kontakten med förskollärarna. Anledningen att vi valde att göra så var dels svårigheten 

att få tag på förskollärarnas kontaktuppgifter och dels för att vi ville ha 

förskolechefernas godkännande innan deras anställda förskollärare deltog. 
 

För att göra det enkelt för oss gjorde vi ett första utskick med en förfrågan om deltagande 

via en maillista där alla förskolechefer lagts till för att på så sätt få en uppfattning om ett 

potentiellt deltagarantal. Detta visade sig dock få konsekvenser och blev inte lika enkelt 

som vi hade föreställt oss. Massutskicket ledde till att alla förskolechefers svar hamnade 

i samma mailtråd, vilket gjorde det svårt att hålla isär förskolecheferna svar - vilka som 

tackat ja och därmed skulle få länken skickad till sig och vilka som avböjde deltagande. 

Det visade sig att endast nio av sjutton förskolechefer var villiga att delta och därmed 

vidarebefordra vår enkätlänk till sina förskollärare. Med anledning av Brymans (2011) 

uttalande om hur bortfall kan undvikas ställer vi oss frågande till om fler gett sitt 

godkännande om vi istället för mail hade ringt förskolecheferna, för att på så vis skapa en 

mer personlig kontakt och därigenom också försäkra oss om att förfrågan nått fram. 

 

I efterhand har vi kommit fram till att några av våra frågor hade kunnat omformuleras, 

dels för att göra det lättare och tydligare för respondenterna och dels för att underlätta för 

oss själva när vi analyserade materialet. Vi inser att det hade varit av betydelse för oss att 

testa enkäten på några förskollärare innan vi skickade ut den, för att på så sätt upptäcka 

problem i ett tidigare stadie. Ett fåtal av respondenterna har även hört av sig i efterhand 

med synpunkter på enkäten, en av respondenterna ville till exempel utveckla sitt svar i en 

av våra slutna frågor. När vi bearbetade det insamlade materialet upptäckte vi att vi i vårt 

resultat hade gynnats av fler öppna frågor – trots den extra tidsåtgång det hade inneburit. 

En av anledningarna till de få öppna frågorna i vår enkät var att deltagarantalet hade 

potential att bli mycket större än det slutligen blev. När det slutgiltiga deltagarantalet blev 
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mindre än väntat hade fler öppna frågor varit en fördel. Vad det gäller frågornas 

utformning visar svaren i de öppna frågorna att vissa respondenter misstolkat innebörden 

av frågan och svarat utifrån pedagogisk dokumentation i sin helhet istället för 

dokumentationstillfället. Vi övervägde att komplettera enkäten med ett fåtal intervjuer 

men ansåg att den tid vi hade att förhålla oss till inte var tillräcklig. 

 

Resultatdiskussion 

 
Genom att ta del av den forskning och litteratur vi presenterar i vår litteraturgenomgång 

har vi fått uppfattningen av att den pedagogiska dokumentationen till stor del fokuserar 

på att synliggöra minnen samt lärprocesser från tidigare tillfällen och skapa en grund för 

barnens fortsatta lärande (Boyd Cadwell, 1997; Palmer, 2012). Olsson (2009) beskriver 

hur den pedagogiska dokumentationen bygger på interaktionen mellan barn och 

förskollärare där de tillsammans diskuterar dess innehåll. Reflektionen kring det som 

samlats in under dokumentationen är det som ofta lyfts som betydelsefullt för barns 

lärande, vi tolkar det som att den pedagogiska dokumentationen främst fyller sin 

funktion i att främja barns lärande först i efterarbetet. 

 

Palmer (2012) beskriver att den pedagogiska dokumentationen har sina grunder i 

konstruktionistiska teorier, ett synsätt där barn anses erövra kunskap genom att utforska 

nya tankekonstruktioner där de själva ges utrymme att formulera egna frågeställningar 

och teorier kring olika fenomen och begrepp. Vi tolkar det som att Palmer (2012) menar 

att stor vikt läggs vid att barnen själva, i interaktion med andra, ska vinna kunskap 

genom att reflektera och se tillbaka på något som redan har skett - i det här fallet det 

insamlade dokumentationsmaterialet. I vår studie hade det varit relevant att utgå ifrån 

det konstruktionistiska perspektivet med tanke på att mycket av den tidigare 

forskningen grundas i dessa teorier. Istället valde vi att i vår studie utgå ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, dels för att få en bredare syn på vad pedagogisk 

dokumentation kan ha för påverkan på barns lärande och dels för att vi fann det relevant 

eftersom vår studie centreras kring själva dokumentationstillfället. Enligt ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, sker utveckling i all interaktion, det vill säga i 

samspel mellan alla människor inte bara mellan barn och vuxen (Strandberg, 2009). 

Detta innebär att barnen under dokumentationstillfället även kan lära sig av varandra. I 

denna studie ligger fokus dock på interaktionen mellan förskollärare och barn samt de 
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förutsättningar för lärande som förskolläraren ger barnen under tiden han eller hon 

dokumenterar.  

 

Ett stort fokus verkar ligga på den pedagogiska dokumentationens efterarbete. Däremot 

betonar Buldu (2010) hur den sägs kunna fylla en funktion i att framkalla dialog mellan 

förskollärare och barn under tiden förskolläraren observerar barnen med följden att barns 

lärande främjas. Wehner-Godée (2000) å sin sida påpekar att förskollärare som under 

dokumentation observerar, inte har möjlighet att samtidigt vara närvarande och räcka till 

för barngruppens behov. Här blir det relevant att återkoppla till det Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) diskuterar gällande den pedagogiska dokumentationens möjligheter 

och risker. Resultatet av deras studie visade att kommunikationen och interaktionen 

mellan förskollärare och barn påverkades under tiden förskolläraren dokumenterade samt 

att förskollärarens fokus hade betydelse för vad förskolläraren uppmärksammade och hur 

barnen blev bemötta. I vår studies resultat framkom att 50 % av förskollärarna anser att 

de under dokumentationstillfället ger barnen de bästa förutsättningarna för lärande medan 

lika många anser att de inte gör det. Med tanke på att 79 % av dessa förskollärare har 

uppgett att de endast ibland, sällan eller aldrig kan ha fokus i barngruppen samtidigt som 

de dokumenterar finner vid det intressant att påvisa den motsägelsefullhet vi utifrån vår 

tolkning anser att resultatet påvisar. Vårt resultat styrker både Emilsson och Pramling 

Samuelssons (2012) studie och det Wehner-Godée (2000) beskriver – att det 

uppenbarligen är svårt för förskollärare att behålla fokus på barngruppen och vara aktivt 

närvarande under tiden de dokumenterar. Dessutom kan vi i vårt resultat se att vår 

upplevda problematik, vilken vi beskriver i studiens inledning, faktiskt visar sig stämma 

- att förskollärare tenderar att tappa fokus på barngruppen och att det leder till en avsaknad 

av aktiv närvaro under dokumentationstillfället.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande ställer vi oss frågande till det om det 

vårt resultat påvisar kan vara möjligt, att 50 % av förskollärarna faktiskt ger barnen de 

bästa förutsättningarna för lärande under dokumentationstillfället. Vårt ifrågasättande 

grundar sig i att resultatet samtidigt visar att förskollärarna anser sig ha ett bristande fokus 

i barngruppen under tiden de dokumenterar. Smidt (2010) som menar att ett aktivt lärande 

kräver att den vuxne engagerar sig i dialog med barnet, att båda parter är delaktiga i 

interaktion och Sommer (2005) som beskriver hur utveckling är ett resultat av interaktion 

ligger till grund för vår tveksamhet. Även Corsaros (2015) beskrivning av hur barnet i 
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interaktion med andra människor i sin närhet, särskilt vuxna, ges möjlighet att vinna ny 

kunskap gör oss tveksamma. Dahlberg, et.al. (2014) som beskriver interaktionens och 

kommunikationens betydelse för barns lärande samt den vuxnes roll som dialogpartner, 

vilken ses främja barns utveckling, bidrar till vår tveksamhet. För oss går ekvationen 

fortfarande inte helt ihop. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande blir det 

motsägelsefullt att det skulle vara möjligt för förskolläraren att ge barnen de bästa 

förutsättningarna för lärande om han eller hon inte kan fokusera på barnen.  Att inte vara 

fokuserad på barnen anser vi är ett förändrat förhållningssätt som uppenbarligen har 

påverkan på barns lärande. Det blir tydligt hur perspektivet blir avgörande för sättet att se 

på lärande - förskollärarnas svar indikerar på att de ser på barns lärande ur ett annat 

perspektiv än det sociokulturella perspektiv som vi analyserat svaren utifrån. En 

förklaring skulle kunna vara att förskollärarna har olika perspektiv på lärande och att 

åsikterna därmed går isär. Ytterligare en förklaring kan vara att förskollärarna som anser 

att de ger barn de bästa förutsättningarna för lärande, likt Boyd Cadwell (1997), Palmer 

(2012) och Olsson (2009), ser den pedagogiska dokumentationen i sin helhet och därför 

ser sig främja barns lärande på sikt. Det skulle kunna vara så att dokumentationstillfället 

i sig ses som en komponent i hela den pedagogiska dokumentationen. Det skulle i så fall 

innebära att vår fråga är otydligt formulerad och kan ha tolkats på olika sätt - något som 

kan motiveras av att samtliga förskollärare i början av enkäten uppgett att pedagogisk 

dokumentation är ett arbetssätt som gynnar barns lärande.  

 

Vårt resultat påvisar att förskollärare tenderar att tappa fokus under 

dokumentationstillfället, något som uppenbarligen är ett problem när det kommer till att 

ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande. Resultat visar även en annan aspekt - att 

förskollärare kan välja att göra barnen delaktiga i dokumentationstillfället, i själva 

dokumenterandet, och på så vis gynna barns lärande även under tiden dokumentation 

sker. Trots att vi ur ett sociokulturellt perspektiv, med tidigare forskning som grund, har 

svårt att få ekvationen dokumentation och närvaro att gå ihop visar ju detta att det skulle 

kunna vara möjligt. Buldu (2010) säger att den pedagogiska dokumentationen kan främja 

barns lärande i dialogen som sker mellan barn och förskollärare under tiden förskolläraren 

observerar.  Detta motsägs av Wehner-Godées (2000) uttalande om att det för 

förskolläraren är omöjligt att fokusera både på barnen och dokumenterandet. Vår tolkning 

är att barns förutsättningar för lärande under dokumentationstillfället är beroende av hur 

förskolläraren väljer att förhålla sig till situationen. Avsaknaden av fokus skulle därför 
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kunna vara en fråga om förskollärarens inställning, barnsyn och självinsikt. MacDonald 

(2007) beskriver hur barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentationen, även i 

dokumentationstillfället som vi tolkar det, är en förutsättning för att den ska bli komplett 

och därmed främja barns lärande.  

 

Hur förskolläraren väljer att förhålla sig till barnen under dokumentationstillfället har vi 

i resultatet sett är betydelsefullt för hur barns lärande kommer att gynnas eller inte, vilket 

vi kan koppla till vilken barnsyn förskolläraren har. På grund av att vi i efterhand har 

kommit till insikt att vår enkät saknar en fråga gällande förskollärarnas barnsyn har vi 

inget resultat som kan påvisa att barnsynen skulle vara av betydelse. Däremot kan vi luta 

oss på det Sommer (2005) skriver - att förskollärare ser på och förhåller sig till barn utifrån 

olika filter och att barnen därmed möts av olika praktiska pedagogiska konsekvenser 

beroende på vilken barnsyn förskolläraren har. Sett till dokumentationstillfället tolkar vi 

detta som att barnsynen kan vara avgörande för om barnen blir delaktiga eller inte och 

om deras lärande kommer att gynnas. Arnér (2009) framhåller att förskolläraren aktivt 

kan välja vilket perspektiv han eller hon har gentemot barnen - förskolläraren kan alltså 

välja att se på dokumentationstillfället ur ett barnperspektiv och därmed göra barnet 

delaktig i processen. Samtidigt menar Arnér (2009) att det kan vara svårt att vidhålla vid 

ett perspektiv som inte är ens egna naturliga perspektiv. Vår tolkning är att 

dokumentationstillfället skulle kunna innebära att förskolläraren från början kan ha 

barnperspektivet i tanken men att det av olika anledningar tappas bort och att 

förskollärarens fokus därmed hamnar på andra håll. Vårt resultat visar att de högt ställda 

krav och därigenom stress som förskollärare idag arbetar under kan vara en anledning till 

att förskollärare tappar fokus under dokumentationstillfället. 

 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) betonar att det skulle vara nödvändigt att 

granska förskolans högt ställda dokumentationskrav (Skolverket, 2016). Vår studie visar 

att 93 % av förskollärarna upplever en stress under dokumentationstillfället. 83 % av 

dessa anser att deras utbildning inte gett dem den kunskap de behöver för att kunna leva 

upp till dokumentationskravet, något som indikerar på att stress och upplevd 

kunskapsbrist inom dokumentationsområdet verkar ha ett samband. Vid utformandet av 

enkäten hade vi en föreställning om att stress skulle kunna vara en faktor för ett förändrat 

förhållningssätt hos förskolläraren under dokumentationstillfället, en föreställning som 

vårt resultat styrker. Vi hade också en hypotes om att förskollärare som tagit sin examen 
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efter att dokumentationskravet infördes i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) skulle ha 

lättare att hantera kravet eftersom deras utbildning borde ha gett dem den kunskapen. 

Detta visade sig inte alls stämma - i resultatet kan vi inte urskilja att examensåret har 

betydelse för den upplevda kunskapsnivån. Utöver att vårt resultat indikerar på att stress 

kan ha samband med känslan av bristande kunskap visar resultatet också att 

förskollärarna själva upplever en tidspress. Vi tolkar det som att tiden inte räcker till och 

att dokumentationskravet gör förskollärare stressade. Förskollärarnas svar påvisar hur 

stress under dokumentationstillfället leder till att de har svårt att fokusera på det som 

händer omkring. Stress verkar med andra ord vara en faktor för bristande närvaro vilket 

vi kan tolka som ett förändrat förhållningssätt hos förskolläraren.   

 

Wehner-Godée (2000) beskriver hur det är av vikt för förskolläraren att välja ett verktyg 

för dokumentation som han eller hon är bekväm med och som underlättar 

dokumenterandet. När vi formulerade vår enkät hade vi en tanke om att detta skulle ha 

betydelse för hur förskolläraren upplevde dokumentationstillfället - att valet av 

dokumentationsverktyg skulle kunna orsaka ett förändrat förhållningssätt och därmed 

motverka ett förändrat förhållningssätt. Resultatet visar att förskollärarna tycker att valet 

av dokumentationsverktyg har betydelse för deras förhållningssätt - hur de vara 

närvarande eller ej. Resultatet påvisar samtidigt att dessa förskollärare inte tycker sig 

kunna vara fullt fokuserade på barngruppen under dokumentationstillfället. Vi ser inget 

samband mellan valet av dokumentationsverktyg och känslan av närvaro i barngruppen. 

Någon av förskollärarna uppger att videofilm är gynnande i själva 

dokumentationstillfället när det kommer till att vara närvarande för barnet, men att video 

ofta väljs bort eftersom det anses ta mycket tid i efterarbetet. Återigen ställs vi inför en 

motsägelsefullhet - förskollärarna anser att dokumentationsverktyget är av betydelse för 

deras närvaro i barngruppen medan övrigt resultat visar att de har svårt att vara närvarande 

under dokumentationstillfället. Detta skulle kunna innebära att förskollärarna väljer fel 

dokumentationsverktyg i dokumentationstillfället. Eller helt enkelt att valet av 

dokumentationsverktyg inte spelar någon roll för förskollärarens upplevda 

förhållningssätt. Utifrån vårt resultat skulle en förklaring kunna vara att 

dokumentationsverktyget visst har betydelse men att andra faktorer, till exempel stress, 

har större påverkan på förskollärarnas upplevda fokus och därmed förhållningssätt.  
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Med hänvisning till tidigare forskning och vår studies resultat verkar tyngdpunkten på 

den pedagogiska dokumentationens didaktiska funktion ligga på efterarbetet – tanken 

med pedagogisk dokumentation är att ett lärande ska synliggöras. Vi kan se indikationer 

på att dokumentationstillfället i sig saknar en egen didaktisk funktion när det kommer till 

att gynna barns lärande. Vi anser att dilemmat med dokumentationstillfället kvarstår. 

Utifrån studiens resultat kan vi fortfarande inte se hur dokumentationstillfället kan fylla 

en didaktisk funktion och ha ett egenvärde när det kommer barns lärande i stunden, 

åtminstone inte när det kommer till förskollärarens delaktighet i barns lärande. Både 

Sommer (2005) och Smidt (2010) lyfter den vuxnes betydelse för barns lärande. Vi tolkar 

det som att det inte kan bli samma aktiva lärande om den vuxna inte är fullt närvarande. 

Vårt resultat visar att det finns en uppenbar svårighet i att uppnå ett betydelsefullt lärande 

under dokumentationstillfället eftersom förskolläraren sällan kan fokusera på och 

interagera med barnen. Detta skulle innebära att barn och förskollärare i den pedagogiska 

dokumentationens reflektionsarbete reflekterar över ett bristfälligt lärande.  

 

Slutsatser 

 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt förhållningssätt under 

dokumentationstillfället samt vad som kan orsaka ett förändrat förhållningssätt hos 

förskolläraren under tiden han eller hon dokumenterar. Förskollärarnas uppfattning av sitt 

förhållningssätt under dokumentationsprocessen sattes i relation till barns lärande för att 

vi skulle få syn på hur förskollärarens förhållningssätt under dokumentationstillfället kan 

komma att påverka förutsättningarna för barns lärande. Kring den pedagogiska 

dokumentationen i sin helhet verkar det finnas en allmän uppfattning om att den anses 

kunna gynna barns lärande, däremot kan vi dra slutsatsen att själva 

dokumentationstillfället kan vara ett problem I vårt resultat syns det tydligt att 

förskollärarna har delade åsikter vad det gäller vilka förutsättningar de ger för barns 

lärande under tiden de dokumenterar. Däremot är förskollärarna förhållandevis enade om 

att läroplanens (Skolverket, 2016) dokumentationskrav skapar stress och att de saknar 

den utbildning de anser sig behöva för att leva upp till kravet. Till följd av detta upplever 

förskollärarna att de under dokumentationstillfället har svårt att vara fullt fokuserade på 

alla närvarande barn. Stress verkar med andra ord vara en orsak till ett förändrat 

förhållningssätt hos förskolläraren under dokumentationstillfället. Så även valet av 

dokumentationsverktyg. Förskollärarens bristande fokus under dokumentationstillfället 
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är enligt vårt resultat ett faktum, vilket innebär att förskollärarens förhållningssätt ändras 

under tiden han eller hon dokumenterar. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

drar vi slutsatsen att en bristande fokus på barnen under dokumentationstillfället kan 

påverka barns möjligheter till lärande negativt. Genom att förskolläraren är medveten om 

sitt förhållningssätt och väljer att inkludera barnen i dokumenterandet kan 

dokumentationstillfället, likt den pedagogiska dokumentationen i sin helhet, gynna barns 

förutsättningar för lärande. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att 

dokumentationstillfället kan vara ett hinder för barns lärande och att förskollärare 

tenderar att tappa fokus under dokumentationstillfället. Detta tydliggör relevansen att 

kritiskt granska dokumentationstillfällets didaktiska funktion när det kommer till barns 

lärande.  

 

Förslag till vidare forskning 

 
Den pedagogiska dokumentationen hyllas för sina många fördelar när det kommer till 

barns lärande. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att det finns belägg för att delvis 

ifrågasätta den pedagogiska dokumentationens fördelar eftersom vi i dessa hyllningar 

anser att man ofta bortsett från vad själva dokumentationstillfället i sig faktiskt innebär 

för barns förutsättningar för lärande. Vi anser att det skulle vara betydelsefullt att i vidare 

forskning undersöka dokumentationstillfället på ett djupare plan och vilken didaktisk 

funktion det fyller. Med tanke på att vårt resultat indikerar på att det finns en problematik 

i att förskollärare anser att de saknar den kunskap de behöver för att uppfylla 

dokumentationskravet skulle det vara relevant att undersöka vilken kunskap 

förskollärarprogrammen bidrar med gällande pedagogisk dokumentation. 

 

 

 

 

  



 

31 

 

 

Referenser 

 
Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Bjervås, L.-L. (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan: En diskursanalys. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Buldu, M. (2010). Making learning visible in kindergarten class-rooms: Pedagogical 

documentation as a formative assessment technique. Teacher and Teacher 

Education, 26(7), 1439–1449. doi: 10.1016/j.tate.2010.05.003 

Boyd Cadwell, L. (1997). Bringing Reggio Emilia home: An innovative approach to 

early childhood education. New York: Teachers College Press.  

 

Corsaro, W.A. (2015). The sociology of childhood. (Fourth edition.) Los Angeles: 

SAGE. 

 

Dahlberg, G & Elfström, I, (2014). Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 19(4-5), 268-296. Från: 

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/13164/11753 

 

Dahlberg, G., & Lenz Taguchi, H. (1994). Förskola och skola: om två skilda 

traditionerboch om visionen om en mötesplats. Stockholm: HLS Förlaget. 

 

Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Etics and politics in early childhood education. 

London: Routledge Falmer. 

 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2006). Beyond quality in early childhood 

education and care. Postmodern perspectives. London: Routledge Falmer. 

 



 

32 

 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: 

postmoderna perspektiv, exemplet förskolan. Stockholm: HLS. 

 

Emilson, A. & Pramling Samuelsson, I. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. 

Nordisk Barnehageforskning, 5(21), 1 - 16. doi: 10.7577/nbf.476 

 

Hirsch, Å. (2017). Formativ undervisning. utveckla klassrumspraktiker med lärandet i 

fokus. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Katz, L., & Chard, S. (1996). The contribution of documentation to the quality of early  

childhood education. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood 

Education Urbana IL. Från https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED393608.pdf  

 

Lenz Taguchi, H. (2000). Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa 

läroprocesser i förskolan. Diss. Stockholm : Univ., 2001. Stockholm. 

 

Lenz Taguchi, H. (2010). Going beyond the theory/practice divide in early childhood 

education: Introducting an intra-active pedagogy. London: Routledge. 

 

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

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

Gleerup. 

  

MacDonald, M. (2007). Toward formative assessment: the use of pedagogical  

documentation in early elementary classrooms. Early Childhood Research 

Quarterly, 22(2), 232-242. doi:10.1016/j.ecresq.2006.12.001 

 

Olsson, L. (2009). Movement and experimentation in young children´s learning: 

Delezue and Guattari in early childhood education. London: Routledge/Taylor & 

Francis Ltd. 

 

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

dokumentation. Stockholm: Skolverket.  

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED393608.pdf


 

33 

 

Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool teaching in 

Sweden – a profession in change. Educational Research, 53(4), 415–437. doi: 

10.1080/00131881.2011.625153 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. uppl.]). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2017). Didaktik – vad, hur och varför? 

Hämtad 7 december, 2017, från Skolverket, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik 

 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. (2., rev. [och 

utök.] utg.) Hässelby: Runa. 

 

Sommer, D, Pramling Samuelsson, I., & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och 

barnens perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. (2. 

uppl.) Stockholm: Norstedt. 

 

Svenska akademien Lexikaliska institutet (2009). Svensk ordbok: utgiven av Svenska 

Akademien. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt [distributör].  

 

Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language. Cambridge, MA: Harvard University 

Press.  

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik


 

34 

 

Wehner-Godée, C. (2000) Att fånga lärandet: Pedagogisk dokumentation med hjälp av 

olika medier. Stockholm: Liber. 

 

Åberg, A., & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber.  

 

 

  



 

35 

 

Bilaga 1 
  

 

ENKÄTFRÅGOR  
 

1. När tog du din förskollärarexamen? 
      

 Före 1998  

 Mellan 1998-2010 

 Efter 2010       

 

2. Upplever du att din utbildning gett dig den kunskap du anser dig behöva för att 

leva upp till dokumentationskravet som beskrivs i förskolans läroplan? 
 

 Ja  

 Nej 

 

3. Anser DU att pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som gynnar barns 

lärande? 
 

 Ja  

 Nej 

 Till viss del  

 

4. Motivera ditt svar 

……………………………………………………………………………….. 
 

5. På ett ungefär, hur många dokumentationstillfällen tar du initiativ till varje 

vecka? 
 

 0-1 

 2-3 

 4 eller fler  

 

6. Upplever du stress under dokumentationstillfället? 
 

 Ja 

 Nej 

 Ibland  

 

7. Om du någon gång upplever stress, vad tror du den beror på? 

………………………………………………………………………………………. 
 

8. Upplever du att ditt förhållningssätt gentemot barnen är annorlunda under 

tiden du dokumenterar jämfört med ditt förhållningssätt övrig tid? 
 

 Ja  

 Nej 

 Till viss del  
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9. Upplever du vid dokumentationstillfället att du samtidigt kan fokusera på alla 

närvarande barn, även de barn som ditt dokumentationsfokus inte är riktat mot? 
 

 Alltid 

 Ofta  

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

10. Upplever du, när du dokumenterar att du ger barnen de bästa 

förutsättningarna för lärande? 
 

 Ja  

 Nej 

 

11. Motivera ditt svar 

……………………………………………………………………………… 
 

12. Vilket dokumentationsverktyg föredrar du? 
 

 Video 

 Foto 

 Papper och penna 

 Ljudupptagning 

 

13. Upplever du att ditt val av dokumentationsverktyg har betydelse för hur du 

kan fokusera på vad som händer i barngruppen samtidigt som du dokumenterar? 
 

 Ja 

 Nej 

 

14. Om du har ett förutbestämt syfte och fokusområde med dokumentationen, 

exempelvis ett visst ämnesområde. Upplever du att ditt fokus kan ändras och byta 

riktning utifrån barngruppens intressen - kunna uppmärksamma och tillvara ta 

sådant som faller utanför ditt tänkta fokusområde? 
 

 Ja  

 Nej 

 Till viss del 

 Jag har sällan ett förutbestämt syfte  
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi heter Josefine Sand och Frida Genlid och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Gävle. Vi läser vår sista termin, vilket innebär att vi nu skriver vårt examensarbete inom 

didaktik. I vårt examensarbete kommer vi att undersöka hur förskollärare ser på sitt eget 

förhållningssätt under tiden de dokumenterar, för att sedan koppla detta till hur det kan 

komma att påverka barns förutsättningar för lärande. 

  

Med förhållningssätt menar vi förskollärarens sätt att vara och agera i interaktion med 

barnen, det kan till exempel handla om förskollärarens närvaro, uppmärksamhet, 

flexibilitet, stöd och kommunikation. Dokumentationstillfället innebär i detta 

sammanhang det tillfälle när dokumentationen sker, det vill säga då förskolläraren 

exempelvis filmar, för anteckningar eller fotograferar i barngruppen, något ni behöver ha 

i åtanke då ni besvarar enkäten. I vårt examensarbete kommer vi inte att fokusera på 

förskollärarens efterarbete såsom renskrivning, redigering eller sammanställning av 

insamlat material. 

  

Detta är en webbaserad enkät, vilket innebär att vi inte kommer få någon information om 

vem som besvarat den eller från vilken förskola den kommer, svaren blir därför helt 

anonyma. Enskilda svar kommer inte att redovisas utan det är det sammanställda 

resultatet som kommer att synliggöras i vårt examensarbete, vilket kommer att finnas 

tillgängligt i databasen DiVA portal. 

  

Enkäten kommer att fungera som underlag till vårt examensarbete där vi genom era svar 

kan få en bild av hur förskollärare ser på sitt förhållningssätt under  

dokumentationstillfället. För att vi ska kunna genomföra vårt examensarbete är vi i stort 

behov av så många svar som möjligt, och skulle därför vara oerhört tacksamma om ni tog 

er tid att besvara enkäten som består 14 frågor. Enkäten är dock frivillig att besvara. 

  

Vid frågor, kontakta oss 

Josefine: ofk13jsa@student.hig.se 

Frida: ofk13fjn@student.hig.se 

eller vår handledare 

Cresantus Biamba: cresantus.biamba@hig.se 

Vänliga hälsningar 

Frida och Josefine 

 

 


