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Abstract 
Att dokumentera barnens lärande och utveckling är en central del som förskolans verksamhet 

ska sträva efter. Det finns ett allmänt intresse för pedagogisk dokumentation i dagens 

förskolor eftersom det finns ett större behov av att synliggöra förskolans verksamhet. 

Matematik är även ett aktuellt ämne då det anses vara viktigt att tidigt börja arbeta med ämnet 

för det livslånga lärande. Detta intresse och behov ligger till grund för syftet med 

undersökningen som är att undersöka och tolka pedagogisk dokumentation. Vi vill skapa 

förståelse för hur pedagoger från en förskola framställer barns matematiska lärprocesser. Vi 

har fått ta del av åtta stycken dokumentationer från en förskola med barn i åldrar 3-5 år. I 

arbetslaget finns det tre pedagoger som deltagit i vår undersökning. Genom textanalys som 

metod har vi kommit fram till tre huvudsakliga faktorer som har betydelse för hur 

pedagogerna dokumenterar barnens lärprocesser inom ämnesområdet matematik. De 

faktorerna är hur förskolans styrdokument synliggörs, vardaglig matematik eller uppstyrda 

matematiska situationer och vem kommuniceras dokumentationerna till. 

 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, matematiska lärprocesser, textanalys och förståelse. 
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1. Inledning 

Pedagogisk dokumentation menar Lenz Taguchi (2012) är ett verktyg där observationer av 

barns lärprocesser framställs. Enligt författaren kan verktyget ses som en kunskapsapparat där 

exempelvis observationer får form genom ifyllda protokoller genom ljud och bildinspelningar 

samt anteckningar. Tidigare skrev Lenz Taguchi (1997) att pedagoger har fått större behov av 

att synliggöra verksamheten som bedrivs i förskolan. Detta är för att föräldrar och andra 

kommuninvånare har större behov av att få en bild av vad verksamheten kan erbjuda barnen. 

Vi har uppmärksammat att det finns ett allmänt intresse för pedagogisk dokumentation. Vi 

menar att kraven på att synliggöra barns lärande och utveckling har ökat i takt med att kraven 

på att dokumentera i förskolan fått större behov. Dessa krav är grundade i styrdokumenten 

och ett av kraven är att arbetslaget kontinuerligt ska dokumentera och utvärdera sin 

verksamhet.  

 

Däremot har vi under våra praktiker ute på förskolor haft svårt att skapa förståelse för hur 

pedagoger framställer barns matematiska lärprocesser en i pedagogisk dokumentation. 

Forskning visar på att det är viktigt att tidigt börja arbeta med matematik i förskolan eftersom 

det lägger grunden för det livslånga lärandet (Ahlberg, 2000; Doverborg, 2000; Björklund & 

Pramling Samuelsson, 2013). I styrdokumenten för förskolan (Skolverket, 2010) betonas 

vikten av matematik och det finns flertal mål som förskolan ska sträva efter. Eftersom både 

pedagogisk dokumentation och matematik är två aktuella ämnen i dagens förskolor har 

intresset utvecklats i att forska kring dessa områden. 
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 1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka och tolka pedagogisk dokumentation. Vi vill 

skapa förståelse för hur pedagoger från en förskola framställer barns matematiska 

lärprocesser. 

1.2 Frågeställning 

• Hur framställer pedagogerna barns matematiska lärprocesser i pedagogisk 

dokumentation? 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenterar vi vad forskningen tidigare tagit upp inom områdena pedagogisk 

dokumentation och matematik i förskolan. 

2.1 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation har fått stor spridning som arbetsmetod i dagens förskolor samt är 

dokumentation ett sätt att synliggöra vad som händer i förskolan och därför bör det gynna ett 

barnperspektiv (Lindgren & Sparrman, 2003). Vidare ställer sig författarna frågan om 

pedagogisk dokumentation alltid gynnar ett barnperspektiv. Författarna är kritiska till 

användandet av pedagogisk dokumentation som ett verktyg som syftar till att vara idéer för 

hur verksamhetens utveckling samt att det ska vara ett underlag för pedagogernas 

fortbildning. Vidare diskuterar författarna de etiska aspekterna av pedagogisk dokumentation 

och påpekar att den som betraktar någon har ett övertag över den som blir betraktad. Lindgren 

och Sparrman problematiserar om vad som är etisk försvarbart att dokumentera då pedagoger 

dokumenterar fler och fler aktiviteter. Författarna menar att om den pedagogiska 

dokumentationen ska gynna ett barnperspektiv bör den alltid stödja barnen. 

 

Lenz Taguchi (2000) har i sin avhandling följt pedagoger från en förskoleavdelning för att 

skapa förståelse för hur dokumentation kan användas som ett verktyg till förändringsarbete på 

förskolan. Författaren påpekar att det är viktigt att kunna arbeta kritiskt med pedagogisk 

dokumentation eftersom ett förändringsarbete inte alltid leder till något bättre. Vidare menar 

författaren att det är viktigt att ha i åtanke om vad som sägs och vad som görs samt hur man 

tilltalar och förstår barnen och varandra när man arbetar med pedagogisk dokumentation som 

ett verktyg för förändring. 

 

Däremot påvisar Bjervås (2011) vikten av pedagogisk dokumentation då hon har granskat hur 

förskollärare samtalar om barn utifrån pedagogisk dokumentation. Författaren menar att 

pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens 

förmågor. Då påpekar författaren att dokumentationerna bör genomsyras av barnen som 

kunniga individer. Det handlar om att synliggöra barnens förmågor, pedagogers 

arbetesmetoder samt verksamhetens utveckling. Detta blir viktiga faktorer när man ser 
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pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Bjervås beskriver 

att pedagogisk dokumentation inte bör synliggöra barnens kunskapsbrister, utan bristen ligger 

i pedagogernas arbetssätt. 

 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) har i sin undersökning fokuserat på 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i situationer då det dokumenteras. Emilson och 

Pramling Samuelsson har observerat sju förskollärare i samspel med 30 barn i åldern 1-3år 

och författarna menar att pedagogernas perspektiv ofta var i fokus även om pedagogerna hade 

intresset av att upptäcka barnens perspektiv. Författarna kunde se att pedagogerna främst 

dokumenterade barnens prestationer och ofta tog rollen antingen som en tyst observatör eller 

ivrigt påpekande om det som pedagogerna ville att barnen skulle upptäcka. Det framkom att 

pedagogerna tenderade att se det de ville se i dokumentationssituationerna och tolkar dem 

utifrån sitt egna perspektiv. 

 

Sammanfattningsvis är ett det gynnsamt för alla i förskolans verksamhet att arbeta med 

pedagogisk dokumentation då den dels bidrar till att utveckla verksamheten och dels 

synliggöra barnens lärprocesser. Samtidigt blir det viktigt att pedagogerna har barnens 

perspektiv i åtanke när de dokumenterar och inte synliggör kunskapsbrister då bristerna bör 

ligga i pedagogernas arbetssätt. Till vår studie blir det viktigt att beskriva forskning kring 

pedagogisk dokumentation för att skapa en förståelse för ämnet. 

2.2 Matematik i förskolan 

Eftersom vi avgränsar vårt arbete till att undersöka pedagogiska dokumentationer i 

förhållande till matematik kommer vi här att presentera forskning som belyser matematik i 

förskolan. 

 

Björklund (2007) beskriver att människan möter matematik i olika vardagssituationer hela 

tiden och är beroende av att förstå och använda ämnesområdet redan i tidig ålder. Författaren 

har i sin avhandling valt att synliggöra vad barn erfar inom ämnet i förskolan och hur det 

synliggörs av pedagoger. Björklund observerade 23 barn i deras vardagliga miljö och efter en 

analys av empirin kunde författaren se att barnen erfar och utvecklar sin matematiska 

förståelse tillsammans med andra barn och vuxna. Därmed har barnen tidigt börjat förstå och 
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använda matematik och tillsammans utvecklat innebörden i exempelvis ett begrepp. Även 

Björklund och Pramling Samuelsson (2013) tar upp i sin studie för att ett barn ska kunna 

förstå matematiska begrepp måste barnet möta matematiken i olika situationer och 

sammanhang. Författarna ville i sin studie undersöka strukturen av planerad undervisning i 

förskolan och vilka förutsättningar för lärande som fanns för barnen. Genom videoobservation 

kunde författarna dra slutsatsen att barn som får möta matematik i flera olika situationer och 

sammanhang lägger en viktig grund för att själva kunna resonera kring begreppet i andra 

sammanhang. 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) uppmärksammar att många pedagoger 

upplever behov av att öka sin kompetens för att kunna ta till vara på vardagsmatematiken och 

kunna utmana barnen vidare i sitt lärande. I studien presenterade författarna att endast 64 

procent av deltagande pedagoger ansåg sig ha tillräckliga kunskaper inom grundläggande 

matematik för de yngre barnen. 31 procent av deltagande pedagoger ansåg sig inte ha 

tillräckliga kunskaper och 5 procent ansåg sig inte ha några kunskaper alls.  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det är viktigt för barns matematiska utveckling att 

de får möta matematik och begrepp i olika situationer och sammanhang. Det har 

uppmärksammats att många pedagoger i förskolan upplever sig ha bristande kompetens inom 

området. Men vi kunde även finna att ett medvetet arbetssätt förspråkas där man tillsammans 

med barnen uppmärksammar vardagliga händelser och begrepp. 
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3. Förskolans styrdokument 

Förutom den tidigare forskningen kommer vi i detta avsnitt att lyfta fram förskolans 

styrdokument då de reglerar för hur verksamheten i förskolan ska utformas. Ur 

styrdokumenten kommer vi att lyfta de delar som tar upp matematik och pedagogisk 

dokumentation. Det blir viktigt för oss att förstå vad det är pedagogerna i förskolan har att 

förhålla sig till och sträva efter. 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att ett uppdrag som 

förskolan har är att ge varje enskilt barn en grund för dess långa lärande. Förskolan ska även 

erbjuda barnen en rik lärande miljö och vara en rolig plats att vistas i. Förskolan ska se 

barnens möjligheter till att utvecklas både enskilt och i grupp. 

 

I den reviderade läroplanen för förskola beskrivs det att verksamheten ska följas upp av 

dokumentationer och utvärderingar för att verksamheten ska utvecklas. Det läggs en stor vikt 

vid att pedagoger kontinuerligt följer upp barnens lärande och utveckling men även att ta del 

av deras erfarenheter, intressen, inflytande, delaktighet och kunnande inom olika 

ämnesområden. Verksamheten ska genomsyras av barnens frågor, tankar, utforskade och 

tidigare erfarenheter. Styrdokumenten menar att arbetslaget har ansvar för att dokumentera 

och utvärdera verksamheten men förskolechefen har ansvar för att se till att det arbetet sker 

inom arbetslaget. 

 

I den reviderade läroplanen skrivs det inom matematik att pedagoger på förskolan ska sträva 

efter att: 

Ø varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 

för mätning, tid och förändring 

Ø varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar 

Ø varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
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Ø varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

(Skolverket, 2010, s. 10) 

 

Sammanfattningsvis finns det i styrdokumenten flera mål som förskolan ska förhålla sig till 

och det blir en viktig del för vår studie att lyfta fram vad som lägger grunden för 

verksamheten. I förskolans styrdokument har vi sett vikten av att dokumentera barnens 

lärande och utveckling samt att det läggs en stor vikt vid de matematiska strävansmålen. Trots 

detta visar den tidigare forskningen på att pedagoger upplever att kunskapen inom 

ämnesområdet brister. Den tidigare forskningen har även visat på att pedagogisk 

dokumentation är ett verktyg som allt mer används i förskolan. Vi har både sett författare som 

är kritiska till användandet av dokumentationerna som syftar till verksamhetsutveckling. Men 

vi lyfter också vi fram författare som är positiva till verktyget. Vi har sett att flera författare 

påpekar vikten av att tidigt börja med matematik då författarna anser att det positivt gynnar 

barnens framtida förhållningssätt.  
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4. Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet lyfter vi fram teori om pedagogisk dokumentation samt matematik i 

förskolan med tanke på att vi har avgränsat vår studie. Det bli här viktigt för oss att visa på 

båda delarna för vår förståelse.  

4.2 Pedagogisk dokumentation 

Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation i förskolan handlar om att lägga 

vikt vid att utvärdera verksamheten. Författaren skrev senare att den pedagogiska 

dokumentationen inte handlar om att synliggöra det som är utan att synliggöra något som 

görs, men samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att pedagogisk dokumentation inte en exakt 

kopia av verkligheten (Lenz Taguchi, 2012). 

4.3 Matematik 

Doverborg (2000) menar att i förskolan bör man inte arbeta med matematik på ett formellt sätt 

med räknande och matematikböcker. I stället handlar det om medvetna pedagoger som skapar 

lärsituationer samt tar till vara på upplevelser och situationer som problematiseras. Vidare 

påpekar Doverborg att när matematiken väl är synliggjord för barnen kan den bli en naturlig 

del av vardagen och då kommer barnen att skapa nya utmaningar i meningsfulla 

sammanhang.  

 

Ahlberg (2000) poängterar vikten av barns tidiga möte med matematik i förskolan då det är av 

betydelse för deras framtida förhållningssätt. Författaren menar att barn måste erfara och 

upptäcka matematik i sin omvärld. När barnet möter matematik i flera olika sammanhang 

lägger de en grund för sitt framtida kunnande. Ahlberg påpekar även att för en del pedagoger 

kommer matematik som en naturlig del i det pedagogiska arbetet i förskolans vardag. Till 

exempel menar författaren att det kan vara under samtal om matematik vid matsituationer och 

städning samt i tamburen, utemiljön och andra vardagliga situationer. Däremot tar Ahlberg 

upp att det kan finnas en problematik när matematik blir en naturlig del i vardagen. 

Författaren menar här att det kan bli svårt för pedagogerna att fånga alla barns 

uppmärksamhet. Fokus blir då på de barn som är intresserade. Det blir därför viktigt att lyfta 
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de barn som behöver stärkas och ge dem den uppmärksamhet som behövs samt att barnen får 

delta lika aktivt som de intresserade barnen. 

 

Doverborg och Pramling Samulesson (2000) menar att för barn som befinner sig i förskolan 

är leken en betydande faktor för deras matematiska lärande. Med hjälp av leken kan man 

arbeta med matematik och författarna menar att man till exempel kan synliggöra 

problemlösning, skapa ett abstrakt tänkande och uppfattning om tid och rum. Andra begrepp 

såsom sortering, klassificering, antal, mängd, former och mönster är även något barnen kan 

möta i lekens värld. Författarna menar att det är upp till pedagogerna att skapa förutsättningar 

för barns möte med matematik.  

4.3 Vetenskapsteori 

Vi har valt att utgå från en hermeneutisk ansats då det är en teori som handlar om att man 

analysera och tolka text och som i vårt fall blir pedagogisk dokumentation. Genom att vi 

kommer att använda oss av hermeneutik där man vill skapa förståelse för det man utgår från, 

kommer vi att analysera text och bild från vårt insamlade material. För att skapa förståelse för 

vad detta innebär lyfter vi fram vad litteraturen säger om hermeneutik. 

 

Egidius (1986) menar att hermeneutik handlar om att tolka texters budskap med utgångspunkt 

i att texter inte är en exakt kopia av verkligheten. Texter utgör ofta ett utsnitt av verkligheten 

och med hjälp av språket som verktyg kan tankar och information bytas mellan människor. 

Författaren menar att genom tolkning av en text kan dold information belysas som annars inte 

hade blivit synlig, man läser alltså mellan raderna. Inom hermeneutiken menar Egidius att det 

är viktigt att skapa förståelse för innebörden av en text och kunna sätta den i olika 

sammanhang. Författaren hävdar även att förståelsen för ett fenomen blir tydligare i samband 

med att man tolkar materialet. När man har förstått innebörden i texten kommer man in i en 

hermeneutisk spiral. Författaren menar att genom den hermeneutiska spiralen kan det bli 

möjligt att se och förstå detaljerna i texten. När man har bearbetat detaljerna kan 

uppfattningen om texten som helhet påverkas. Detta på grund av att man har fått nya tankar 

och ny förståelse för texten. 
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Att använda sig av hermeneutik menar Egidius är ett sätt för att förstå sin egen kunskap och få 

en bild av världen. Författaren menar att varje gång man läser en text kommer uppfattningen 

om den förändras och då bildas nya innebörder. Detta leder till att texten får en djupare 

innebörd och det kan leda till nya och växlande perspektiv. Birkler (2007) beskriver att 

hermeneutik handlar om konsten att tolka men även innefattar en metodik att uppnå 

förståelse. Författaren menar att inom hermeneutiken försöker man få en uppfattning om 

andra människor, exempelvis deras känslor, värderingar samt handlingar och beteenden. 

Egidius (1986) menar däremot att det inte handlar om att förstå andra människor utan att 

förstå sig själv. Både Egidius och Birkler (2007) hävdar i alla fall att hermeneutiken handlar 

om att finna mening i något man har förstått. 

5. Metod och design 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ undersökning där vi kommer använda textanalys som 

metod. Detta med tanke på att vi ska tolka och analysera text samt bild från pedagogiska 

dokumentationer. Som Holme och Krohn Solvang (1997) menar utgör en kvalitativ studie en 

förståelse kring någonting. Det vill säga att problemet som studeras kan få en djupare 

förståelse med hjälp av olika sätt att bearbeta informationen, vilket vi lyfter fram i designen. 

Vi har valt textanalys som metod på grund av att den handlar om att tolka och förstå 

någonting. Holme och Krohn Solvang beskriver metoden som ett verktyg för 

kunskapsutveckling samt ett sätt att tolka och lösa problem. Författarna menar att 

frågeställningarna blir en viktig utgångspunkt för vilken metod man väljer att använda. Vilket 

i vårt fall med valet av textanalys kan besvaras genom att noggrant studera bilder och texter i 

dokumentationerna. Eftersom vi vill undersöka och tolka pedagogisk dokumentation kommer 

vi att samla in dokumentationer som sedan analyseras från endast en förskola. Detta med 

tanke på att vi vill analysera dokumentationerna på djupet och att vi är begränsade av tid. 

5.1 Textanalys 

Eftersom vi har en hermeneutisk ansats där man ofta utgår ifrån texter och dokument som ska 

analyseras kommer vi här redogöra för vad textanalys innebär för vår undersökning. Stukat 

(2011) menar att som forskare kan man finna kunskap genom att utgå ifrån textanalys och 

vilket inom utbildningsvetenskapen handlar om analyser av texter som rör förskolan eller 

skolans värld. Författaren beskriver att inom textanalys studerar man till exempel läromedel 
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utifrån olika områden såsom politisk samhällssyn, kunskapssyn eller könsaspekter. Stukat 

hävdar att man i sin analys studerar vad som tas upp, hur mycket områdena belyses och på 

vilket sätt någonting beskrivs. 

 

Vi kommer analysera pedagogiska dokumentationer och vi kommer att analysera och jämföra 

dem med varandra för att finna samband, olikheter mellan dem för att få djupare förståelse för 

hur pedagogerna lyfter fram barnens matematiska lärprocess. Vi kommer utgå ifrån Stukat 

påstående där han menar att man gör en komparativ undersökning med hjälp av att jämföra 

liknande dokument med varandra. I det fallet menar författaren att man behandlar likheter och 

olikheter mellan det som analyseras och det blir även viktigt att man inte bara beskriver vad 

som står i texterna och syns i bilderna utan att man har funnit olika faktorer. Det handlar om 

att kunna förklara skillnader mellan dem, varför och hur blir två viktiga begrepp att ha med 

sig när man gör jämförelse mellan olika dokument. För oss blir det relevant att utgå från 

Stukats påståenden med tanke på att jämförelser kan mynna ut i både förståelse samt ny 

kunskap om hur pedagoger från en förskola lyfter fram barns lärprocesser inom matematik, 

men även om oss själva som blivande pedagoger. 

5.2 Design 

Vi kommer att ta del av sammanlagt åtta stycken dokumentationer från en förskola och 

analysera dem noga kopplat till vårt syfte och frågeställningar. Detta för att vara säkra på att 

vi undersöker det vi avser att undersöka. För att finna svar på vårs frågeställningar kommer vi 

under analysarbetet ställa frågor till materialet; Vad tas upp? Hur ofta? Hur beskrivs barnens 

lärprocesser? Vi kommer att utgå från Stukat (2011) som menar att man kan finna likheter och 

skillnader i materialet för att komma djupare in i det vi studerar.  

 

I arbetet med analysen kommer vi att diskutera materialet med varandra och vad vi kan 

synliggöra i förhållande till syftet. Vi kommer att lyfta olika faktorer av det som visas i 

dokumentationerna för att tillsammans skapa förståelse för hur pedagogerna synliggör 

barnens matematiska lärprocesser. När vi påbörjade analysen var det till en början svårt att 

veta hur vi skulle gå till väga. Ingen av oss hade tidigare arbetat med textanalys och med 

tanke på att vi fick med oss mycket material från förskolan blev det svårt att veta hur vi skulle 

gå tillväga. Med hjälp av anteckningar och understrykningspennor fann vi vårt sätt att 
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analysera och tolka för att sedan kunna förstå dokumentationerna. Med hjälp av att sätta 

dokumentationerna mellan varandra och finna likheter samt skillnader blev det lättare för oss 

att finna faktorer som ledde fram till ett resultat samt förståelse för hur pedagoger från 

förskolan lyfte fram barns lärprocesser inom ämnesområdet matematik. 

5.3 Urval 

Vi har valt att samla in vårt material från en förskola som vi var bekanta med sedan tidigare 

då en av oss gjort praktik på vald förskola. Vi anser att det ger en större chans för arbetslagets 

deltagande i undersökningen eftersom vi redan var bekanta. De pedagogiska 

dokumentationerna valdes ut av pedagogerna på förskolan men vi hade specifikt berättat att vi 

ville ha dokumentationer inom ämnesområdet matematik, då vi avgränsat studien. Arbetslaget 

består av tre pedagoger som arbetar med barn i åldern 3-5 år. Från förskolan fick vi åtta 

stycken dokumentationer och vi valde att använda oss utav alla. För oss blev det ett 

systematiskt urval som Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver innebär att urvalet sker 

utifrån medvetet formulerade kriterier och att det inte sker slumpmässigt. De kriterierna var 

att vi valde en förskola som var bekant för oss men även att vi ville ha pedagogiska 

dokumentationer inom ämnesområdet matematik. 

 

För att få underlag till våra forskningsfrågor består vårt material av sju stycken pedagogiska 

dokumentationer med både bild och text samt en dokumentation med endast bilder. Vi anser 

att åtta pedagogiska dokumentationer är rimligt många för vår undersökning då det är 

tillräckligt för att få en variation av materialet men ändå inte för många för att kunna gå 

dokumentationerna på djupet. 

5.4 Rimlighet och tillförlitlighet 

Holme och Krohn Solvang (1997) menar att det är svårt i kvalitativa undersökningar att mäta 

på samma sätt om informationen man samlat in är rimlig, som man kan göra i kvantitativa 

undersökningar. I vår studie har vi en hermeneutisk ansats och har textanalys som metod för 

att få djupare förståelse för hur pedagogerna synliggör barnens matematiska lärprocesser. I en 

kvalitativ undersökning har rimligheten för informationen man samlat in en stor plats enligt 

författarna då syftet med en kvalitativ undersökning kan skapa förståelse för olika faktorer. 

Eftersom vår undersökning är tidsbegränsad hade det blivit för mycket arbete med att 
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analysera och tolka flera förskolors dokumentationer på djupet. Därför är rimligt för oss att 

studera alla åtta dokumentationerna på djupet. 

 

Holme och Krohn Solvang menar att i en kvalitativ undersökning är man väldigt nära det som 

studeras vilket kan ge en möjlighet för deltagarna i undersökningen att styra sin medverkan. 

Eftersom det var pedagogerna på förskolan som valde ut vilka dokumentationer vi fick ta del 

av blev de styrande i sin medverkan och vad vi får inblick av. Vi kommer att studera de 

pedagogiska dokumentationerna väldigt noggrant och då blir vi nära vårt material som 

författarna menar att man ofta blir i en kvalitativ undersökning. Problematiken som författarna 

beskriver handlar om att forskaren aldrig kan vara helt säker på tillförlitligheten i den 

insamlade datan och om upplevelser av en situation stämmer men tanke på att det kan vara 

svårt att förstå deltagarnas motiv. Problematiken för oss när vi gör en textanalys kan kopplas 

till författarnas påstående om att det är svårt som forskare att få information som är tillförlitlig 

om man är passiv istället för aktiv i sitt deltagande. Det vill säga genom att vi analyserar och 

tolkar pedagogisk dokumentation blir det svårare för oss att veta bakgrunden till 

dokumentationerna. Som Egidius (1986) påstår så är texter ett utsnitt av verkligheten och 

därför kan vi aldrig vara säkra på om vårt material är representativt för verkligheten. Om vi 

istället hade varit med ute i verksamheterna och exempelvis observerat skulle bakgrunden till 

dokumentationerna bli mer förståelig. 

5.5 Etiska ställningstagande 

Holme och Krohn Solvang (1997) betonar att ingen forskning är värdeneutral och därför är 

det viktigt att följa de etiska riktlinjerna som finns för vetenskapliga studier. Författarna 

betonar tyngdpunkten för deltagarna att få information om undersökningen, för att själva 

kunna ta ställning till om de vill delta eller inte samt att informationen kommer behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. De forsknings etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (u.å) 

tar upp innefattar fyra huvudkrav och de är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Arbetslaget som ger oss material att analysera får information om vår studie genom ett 

informationsbrev (se bilaga 1). I brevet informerar vi om syftet med undersökningen samt 

frivilligheten av deltagandet och att de när som helst får ställa frågor eller avbryta sitt 
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deltagande. Där har vi förhållit oss till informationskravet och samtyckeskravet utifrån 

Vetenskapsrådet etiska riktlinjer. För att ge största möjliga konfidentiallitet kommer vi inte ha 

med pedagogerna och barnens namn. Arbetslaget kommer ha avidentifierat 

dokumentationerna innan vi får ta del av dem så barnens namn inte är med. Detta gör att vi 

kan ge största möjliga konfidentiallitet. Vi kommer genom vårt informationsbrev informera 

om att de pedagogiska dokumentationerna endast kommer används till den här 

undersökningen.  
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6. Resultat  

I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat. Vi kommer att göra beskrivningar av 

dokumentationerna som sedan ligger till grund för vår analys och tolkning. 

 

Dokumentation A 

Den första dokumentationen innehåller både text och bild. Dokumentationen visar en pedagog 

som håller i en aktivitet med siffror och antal för åtta barn. Dokumentationen ingår i ett större 

tema om insekter och den utgår från en berättelse där antalen 2,4,6 och 8 nämns. “Spindelmor 

har 8 ben. 6 har mamma myra. Kossan går på klöveräng, och kliver fram på 4. Alla barn har 

bara två, men springer fram ändå” (Dokumentation A, citat 1). Det framkommer i 

dokumentationen att barnen fått leta upp antal i miljön som representerar siffrorna till 

exempel genom att sätta ut ben på djur, insekter och barn. 

 

Dokumentationen ska syfta till att: ”med hjälp av kapplastavar visar barnen på förståelsen 

och kunskap i matematik, och visar på hur många ben en viss insekt har” (Dokumentation A, 

citat 2). Detta styrker pedagogen med att från styrdokumenten lyfta: “Barnen urskiljer, 

utforskar dokumenterar temat Insekter” (Dokumentation A, citat 3). 

Den ena bilden i dokumentationen visar pedagogen som håller upp tre fingrar, den andra visar 

barnen när de letar upp siffror och den sista visar barnen som sitter vid det färdiga resultatet. 

 

Dokumentation B 

I den här dokumentationen utspelar sig ett samtal mellan en pedagog och ett barn under en 

matsituation. Den innehåller text samt bilder på majskorn. Ena bilden visar åtta stycken 

majskorn och de två andra bilderna visar tre majskorn vardera. Det som framgår i 

dokumentationen är vad som sägs och vad som görs: “Pedagogen lägger ut 8 majskorn på 

bordet och ber barnet räkna dem. Barnet räknar varje majskorn och pekar på det… 1,2,3,4 

osv. upp till 8. Pedagogen sprider ut majskornen över en större yta och frågar hur många 

majskorn är det nu? 8 svarar barnet snabbt” (Dokumentation B, citat 1). Dokumentationen 

fortsätter med att beskriva samtalet: ”Pedagogen frågar hur många majskorn det ligger i de 

olika högarna. Barnet svarar 3+3. Hur mycket blir det tillsammans? Barnet räknar först till 3 

och fortsätter sedan upp till 6” (Dokumentation B, citat 2). Dokumentationen beskriver hur 
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barnet löste problemet genom att synliggöra olika frågeställningar från pedagogen: “Jag 

räknade en gång, sen visste jag att det var åtta hela tiden. Jag kan räkna mer än 8” 

(Dokumentation B, citat 3). 

 

Dokumentation C 

Dokumentation C innehåller 13 mindre bilder och lite text som beskriver en promenad i 

förskolans närmiljö. Under promenaden med cirka 11 barn och två pedagoger har siffror och 

bokstäver uppmärksammats och dokumenterats. Bilderna visar barnen i gula reflexvästar som 

är med på promenaden samt bokstäver på skyltar, bilar och siffror på telefonen i en 

telefonkiosk. Barnen berättar i dokumentationen varför det är bra att ha siffror: “Man har 

siffror på hus för att man ska veta vad breven ska ligga” (Dokumentation C, citat 1). 

 

Dokumentation D 

Den här dokumentationen innehåller 12 mindre bilder samt text. Dokumentationen visar cirka 

10 barn som på olika sätt arbetar med geometriska former tillsammans med två pedagoger. 

Barnen finner former i miljön, gör former med kroppen samt gör former med hjälp av 

kapplastavar. Bilderna visar barnen som bygger kvadrater, trianglar och cirklar av 

kapplastavar samt bilder på klockan och en jordglob som båda är runda. Texten består av 

kommentarer från barnen om vad de gjort. Bredvid en bild med ett barn som gjort en kvadrat 

av kapplastavar står det: “Jag gjorde en sån och en sån och en sån och en sån… En kvadrat” 

(Dokumentation D, citat 1). 

 

I dokumentationen är ett av styrdokumentets mål utskrivet vilket är: ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form och riktning” (Dokumentation D, 

citat 2). 

 

Dokumentation E 

Dokumentation E är en större dokumentation på fem sidor som innehåller bilder samt text. 

Dokumentationen visar en större aktivitet med en pedagog där sex stycken barn ska skapa hus 

med hjälp av olika geometriska former. Dokumentationen börjar med att pedagogen lyfter 

fram en berättelse om Hoppe Hare. Det är en längre berättelse som innehåller ramsor och 

handlar om att Hoppe Hare ska bygga ett hus inför vintern. Vidare visar dokumentationen att 
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pedagogen samtalar tillsammans med barnen om vad det ska göra, utifrån berättelsen: “Vad 

tycker ni att det är som fattas på Hoppes lilla hus? (TAKET) 

Ja, men då ska vi hjälpa Hoppe att bygga ett praktiskt litet tak, som kan skydda honom och 

hans kompis Björn mot regn, snö och vind” (Dokumentation E, citat 1). 

 

Dokumentationen beskriver samtalen mellan pedagogen och barnen om vad som behövs till 

Hoppes hus och dokumentationen synliggör barnens berättelser om hur de har gjort Hoppes 

hus. En bild visar en triangel och andra bilder visar barnen när de skapar husen. 

Dokumentationen visar att barnen först använder sig av kapplastavar för att bygga hus och 

därefter får de skapa hus utav papper. I dokumentationen lyfter pedagogen också fram en 

kommentar från ett barn: “En rosa dörr så man kommer in. En cirkel han räknar runt dörren 

till 16 (när pedagogen frågar hur många hörn dörren har)” (Dokumentation E, citat 2). 

 

Pedagogen skriver i dokumentationen fram från styrdokumenten. Pedagogen skriver:  

“Lpfö98 reviderad 2010. Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryckför sina egna uppfattningar. 

• Utvecklar sin skapande förmåga. 

• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp. 

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begreppen” (Dokumentation E, citat 3). 

 

Dokumentation F 

I den här dokumentationen utspelar sig ett samtal mellan 4 barn om klockan. 

Dokumentationen börjar med att det ena barnet frågar sina kompisar: “Har ni någon sån där 

klocka som hänger på väggen hemma. Den står här…(Han visar med händerna snett åt 

varsitt håll) Den står nästan helt still” (Dokumentation F, citat 1). 

 

Dokumentationen fortsätter med att beskriva kommunikationen mellan barnen där 

beskrivningar av klockans ljud diskuteras. Barnen använder händerna till hjälp för att beskriva 

klockan. Pedagogen som dokumenterade händelsen har inte en framträdande roll i 
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dokumentationen förutom att hon/han har skrivit fram mål ur styrdokumenten. Pedagogen 

skriver: “Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld. 

• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning 

grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, 

tid och förändring” (Dokumentation F, citat 2). 

 

Dokumentation G 

Dokumentation G visar ett barn som sitter vid ett bord och sätter fast godis på 

pepparkakshusets tak. Barnet tittar ner på godiset som ska plockas upp. Bredvid bilden har en 

pedagog skrivit: “Vi vill väcka barnens matematiska vetgirighet. Barnen skall få möjlighet att 

på ett lekfullt och lustfyllt sätt upptäcka och utforska matematik” (Dokumentation G, citat 1). 

 

Dokumentation H 

Den sista dokumentationen vi lyfter fram är den dokumentation som enbart består av bilder. 

Dokumentationen visar en aktivitet där nio barn tillverkar såpbubblor. Dokumentationen 

består av åtta bilder som visar hur barnen har gått tillväga för att göra såpbubblor och vilka 

ingredienser som ska användas. Bilderna visar att aktiviteten utspelar sig utomhus på 

förskolans gård där de har tillgång till bänkar och bord. På borden står det såpa, socker, sirap, 

skålar med vatten och två gosedjur. Dokumentationen visar barnen som samarbetar i mindre 

grupper när de blandar såpbubblorna. Bilderna visar att barnen hjälper varandra att blanda 

ingredienserna och när barnen blåser bubblor. En av bilderna visar en flicka som visar upp sin 

såpbubbla för de andra kamraterna. I dokumentationen syns två pedagoger men de har inte en 

framträdande roll utan dokumentationen visar aktiviteten utifrån barnens perspektiv. En annan 

bild visar en samling mellan en pedagog och nio barn. Alla sitter samlade i en ring och i 

mitten ligger det bilder som föreställer en berättelse som berättas av både barnen och 

pedagogen.  
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7. Analys 

I det här avsnittet lyfter vi fram vår analys samt de tolkningar vi gjort utifrån resultatet som 

presenterats tidigare. Vi har tillsammans diskuterat och analyserat resultatet utifrån likheter 

och skillnader för att skapa förståelse för hur pedagogerna framställer barn matematiska 

lärprocesser. Utifrån ett längre studerande av resultatet har vi gjort tolkning av tre 

huvudsakliga faktorer som är av vikt för hur pedagoger från en förskola framställer barns 

matematiska lärprocesser. De är: hur förskolans styrdokument synliggörs, vardaglig 

matematik eller uppstyrda matematiska situationer och vem kommuniceras 

dokumentationerna till. 

7.1 Förskolans styrdokument 

En av de återkommande faktorerna vi upptäckte i resultatet är att förskolans styrdokument 

synliggörs i de flesta dokumentationerna inom ämnesområdet matematik. Däremot kan vi 

urskilja olika sätt pedagoger lyfter fram styrdokumenten och vilka matematiska mål som 

används. Några dokumentationer har flera och stora mål i förhållande till den aktivitet som 

dokumenterats. I andra dokumentationer är målen skrivna på ett sätt där vi tydligt kunde se en 

koppling till den aktivitet som dokumenterats. Med stora mål menar vi att barnen behöver 

möta målen flera gånger än under en aktivitet för att de verkligen ska synliggöras. 

 

I resultatet synliggörs flera olika delar av målen och ett exempel är i dokumentation F om 

klockan där pedagogen skriver fram:“Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld. 

• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning 

grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, 

tid och förändring” (Dokumentation F, citat 2). 

 

När vi analyserade målen i förhållande till den aktivitet som synliggörs i dokumentationen 

tolkar vi att pedagogen skriver fram ett flertal och stora mål. Vi anser att det kan bli en 

problematik med att kunna synliggöra ifall barnen fått tagit del av alla mål i en pedagogisk 

dokumentation. Vi tolkar samtidigt att det kan få en negativ betydelse för barnens 
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matematiska lärprocesser ifall pedagogen skriver fram något mål som barnen inte fått möta. 

Eftersom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att arbetslaget kontinuerligt ska 

dokumentera barnens utveckling kan vi se en risk med att pedagogerna skriver fram flera mål 

som barnen inte berört då det blir att man synliggör något som är ogrundat. Då kan den 

pedagogiska dokumentationen visa att barnet har fått möjlighet att utvecklas inom flertalet 

matematiska mål som den dokumenterade aktiviteten egentligen inte berört. Vi tolkar i 

dokumentation F att barnens förståelse för grundläggande egenskaper hos mängd, antal, 

mätning, ordning inte synliggörs i dokumentationen om klockan. Problematiken för oss när vi 

tolkar dokumentation F är att det blir svårt att veta om pedagogen har skrivit fram fler mål än 

vad aktiviteten egentligen berör eller om aktiviteten faktiskt berör alla målen men det inte 

synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Kan det vara så att barnens matematiska 

lärprocess i dokumentation F var mycket tydligare för pedagogen som antecknade samtalet 

men att hon/han inte skrev fram det i dokumentationen. 

 

Ett motsatt exempel finner vi i dokumentation D där barnen skapar geometriska former med 

hjälp av kapplastavar. Pedagogen skriver fram: “Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för rum, form och riktning” (Dokumentation D, citat 2). I jämförelse 

med dokumentation F har pedagogen skrivit ett kort och tydligt mål i dokumentation D, i 

förhållande till vad dokumentationen visar i aktiviteten. Betydelsen för barnens matematiska 

lärprocesser blir i det här fallet att dokumentationen tydligt synliggör vad barnen arbetar med, 

i det här fallet de geometriska formerna kvadrat och cirkel. Samtidigt finns det flera bilder där 

de framkommer hur barnen gått tillväga, vilket ger läsaren en bild av hur barnen har gjort för 

att skapa sin förståelse för formerna. Samtidigt tolkar vi i dokumentationen att alla barnen fick 

möjligheten att möta samma sak. Vi tolkar även att pedagogen tar tillvara på barnens 

matematiska lärprocess och låter det bli betydelsefullt för dem i den pedagogiska 

dokumentationen, detta genom att lyfta fram deras spontana kommentarer. 

 

Ytterligare fann vi förskolans styrdokument i dokumentation A där pedagogen skriver fram 

kortare delar ur styrdokumenten; “Barnen urskiljer, utforskar dokumenterar temat Insekter” 

(Dokumentation A, citat 3). I förhållande till den korta beskrivningen av aktiviteten tolkar vi 

att pedagogen förhåller sig till de mål som är framskrivna. Det framkommer med hjälp av 

både bilderna och texterna i dokumentationen vad barnen har fått ta del av. Dels får barnen 
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utforska miljön genom att finna siffror som de sedan placerar ut i olika sammanhang. Därefter 

är pedagogen engagerad i att synliggöra för barnen antal på olika sätt.  

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att det inte finns något rätt sätt att använda 

styrdokumenten i pedagogisk dokumentation utan flera olika sätt kan vara bra. Däremot har vi 

tolkat att i de dokumentationer där det skrivs fram flera och stora mål blir det svårt för 

pedagogen att synliggöra om alla barnen mött alla mål. Det framkommer inte i 

dokumentationerna om barnen har tagit del av alla mål som dokumentationen lyfter. Inte 

heller framkommer det om barnen under samma aktivitet har tagit del av olika mål och därför 

lyfter pedagogerna fram ett flertal mål. Vi blir inte heller säkra på vad som hänt under de 

dokumenterade aktiviteterna och blir fundersamma om det kan ha skett annat som inte ha 

framställts i dokumentationerna.   

7.2 Vardaglig matematik eller uppstyrda matematiska situationer 

Genom vårt analysarbete av de pedagogiska dokumentationerna har vi tolkat att 

dokumentationerna synliggör både vardagsmatematik och uppstyrd matematik. Den 

vardagliga matematiken kan ske exempelvis i den “fria” leken. Doverborg och Pramling 

Samulesson (2000) menar att vardaglig matematik kan vara att pedagoger synliggör 

problemlösning i barnens vardag. Vi menar att den vardagliga matematiken inte i förväg är 

planerad av pedagogerna, utan är något de spontant har uppmärksammat. Detta tolkar vi sker i 

dokumentation C där barn och pedagoger uppmärksammat siffror och bokstäver i förskolan 

närmiljö, eftersom vi menar att de tog vara på barnens spontana kommentarer. Däremot med 

uppstyrd matematik menar vi handlar om att i förväg planera matematiska aktiviteter. Ett 

exempel ur vårt resultat finner vi i dokumentation D där pedagogen planerat ett matematiskt 

tema som barnen ska arbeta med, vilket är geometriska former men att barnen fritt fått lösa 

uppgiften genom att hitta och göra olika former. Vi tolkar att dokumentationen är planerad för 

att den tydligt synliggör hur pedagogen har gått till väga i aktiviteten. 

 

Vi tolkar att barnens matematiska lärprocess framställs på ett annat sätt när den pedagogiska 

dokumentationen visar en mer vardaglig matematiksituation, i jämförelse med de uppstyrda 

matematiksituationerna. I exemplet med dokumentation C tolkar vi att pedagogerna antagit ett 

utforskade arbetssätt och följt barnen i deras upptäckande av siffror och bokstäver. 
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Dokumentationen synliggör vad barnen har hittat för siffror och bokstäver, men däremot blir 

det inte tydligt hur barnen har gått tillväga för att hitta siffror och bokstäverna. Inte heller hur 

hela den spontana aktiviteten började. Men vi kan tydligt se att barnen har uppfattningar om 

vad siffror är och vad deras syfte kan vara vilket dokumentationen synliggör genom att 

barnens kommentarer har en framträdande roll. 

 

I dokumentation D tolkar vi att pedagogen har planerat ett matematiskt tema som barnen ska 

arbeta med vilket är geometriska former. Däremot får barnen fritt hitta och göra olika former. 

Pedagogerna framställer barnens matematiska lärprocess med fokus på hur processen gick till. 

Detta tolkar vi blir ett planerat tema, men att barnen fritt får arbeta med problemet och funnit 

olika sätt att arbeta med geometriska former. Här framställs barnen som kompetenta i mötet 

med matematik då pedagogen har en tilltro till att de kan lösa uppgiften på olika sätt. 

 

I motsatts till dokumentation D och C finner vi i dokumentation E att både temat och 

lösningen på problemet är i förväg planerat av pedagogen. Vi tolkar att texten tydligt visar på 

vad barnen ska göra vilket är: ett kvadratiskt hus, med ett triangeltak, runda fönster och 

rektangel som dörr. Den pedagogiska dokumentationen beskriver frågor som pedagogen 

ställer till barnen, men det finns även ett rätt svarsalternativ utskrivet. Exempel: “Vad tycker 

ni att det är som fattas på Hoppes lilla hus? (TAKET) Ja, men då ska vi hjälpa Hoppe att 

bygga ett praktiskt litet tak, som kan skydda honom och hans kompis Björn mot regn, snö och 

vind” (Dokumentation E, citat 1).  

 

Vidare visar dokumentationen bilder på de hus barnen skapar på papper och bilderna är alla 

snarlika. Här löper pedagogerna en risk att missa andra upptäckter barnen kan göra under 

aktiviteten om pedagogen enbart har fokus på det hon/han vill se. Vi tog upp i den tidigare 

forskningen att Lindgren och Sparrman (2003) reflekterar kring de etiska aspekterna på 

pedagogisk dokumentation och påpekar att den som betraktar har ett övertag över den som 

blir betraktad. Även Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) har uppmärksammat att 

pedagogernas perspektiv ofta är i fokus när de dokumenterar och att pedagogen då försöker få 

barnens uppmärksamhet till det han/hon vill att barnen ska upptäcka. I dokumentationen om 

Hoppe Hare beskriver pedagogen tydligt vad hon/han vill att barnen ska göra och kopplat till 

Emilsson och Pramling Samuelsson kan det då bli att pedagogens perspektiv blir 
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huvudfokuset. Vilket vi tolkar leder till att pedagogen kan missa andra intressanta upptäckter 

som barnen gör under aktiviteten. I dokumentation E ligger mycket fokus på bilderna barnen 

skapar men det blir inte tydligt vad barnen själva tänker under aktiviteten. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de i dokumentationer som visar vardagliga 

matematiksituationer framställs barnens matematiska lärprocess med barnens upptäckande i 

fokus. Barnen får styra i vad som uppmärksammas och pedagogerna antar ett arbetssätt där de 

utforskar tillsammans med barnen. I motsats till de dokumentationer där pedagogen i förväg 

planerat vad barnen ska få erfara blir barnen mer eller mindre styrda i vad som ska 

uppmärksammas. Då löper det en risk att pedagogen missar andra upptäckter som barnen kan 

ha uppmärksammat på egen hand. 

7.3 Vem kommuniceras dokumentationerna till 

En faktor vi fann handlar om vem den pedagogiska dokumentationen kommuniceras till. Vi 

tolkar att dokumentation G kommuniceras till föräldrar och andra utomstående i kommunen 

och att den vill synliggöra vad för verksamhet förskolan kan erbjuda barnen. Lenz Taguchi 

(2012) menar att dokumentation är ett verktyg där observationer används för att synliggöra 

barnens lärprocesser och det är exempelvis lärprocesserna som framställs i 

dokumentationerna. Utifrån författaren tolkar vi att dokumentation G förmedlar en 

kommunikation som riktas till någon utomstående. Tidigare skrev Lenz Taguchi (1997) att 

pedagoger har fått större behov av att synliggöra verksamheten som bedrivs i förskolan. Detta 

för att föräldrar och andra kommuninvånare har fått större behov av att få en bild av vad 

verksamheten kan erbjuda barnen. Men då blir det viktigt att ha i åtanke hur man framställer 

barn och barnens lärprocesser då den pedagogiska dokumentationen och de barn som visas 

blir representanter för förskolans hela verksamhet. Vi tolkar även att det har en betydelse för 

barnen ifall pedagoger har i åtanke för vem dokumentationen riktar sig till.  

 

I dokumentation B tolkar vi att ett samtal om matematik synliggörs och att den har skapats i 

syfte till att kommuniceras till barnen. Dokumentation B visar endast samtalet som utspelar 

sig under en matsituation och dokumentationen synliggör inte bakgrunden till samtalet eller 

om det finns något förutbestämt syfte. Dokumentationen kopplas inte till styrdokumenten och 

bilderna visar majskorn i sin enkelhet. Vi tolkar att dokumentationen syftar till att ta tillvara 
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på en spontan händelse i förskolan eftersom barnets tankar framställs på ett neutralt sätt. Som 

läsare får man skapa sig en egen tolkning om barnets matematiska lärprocess. Vi tolkar att 

dokumentationen ska kommuniceras till barnen för att komma ihåg händelsen och senare 

problematiseras kring. Här blir den pedagogiska dokumentationen inte lika bestående som i 

exemplet med dokumentation G då tolkar vi att barnet vid ett senare tillfälle kan få reflektera 

kring hur han/hon har framställts och på så vis kan påverka det. 

7.4 Slutsats 

Utifrån beskrivningarna av dokumentationerna samt det analyserande och tolkningsarbete vi 

genomfört kan vi dra olika slutsatser. En är att förskolans styrdokument samt hur de 

vardagliga eller uppstyrda matematik situationerna synliggörs har en påverkan för hur 

pedagogerna framställer barnens matematiska lärprocesser i pedagogisk dokumentation. Lika 

så att vem dokumentationerna kommunicerar till har en påverkan för detta. 

 

Vi har även dragit en slutsats om att pedagogerna framställer barnen som kompetenta i mötet 

med matematik när barnen själva har fått vara ledande i vad som ska dokumenteras. Men vi 

har även dragit en slutsats om att det kan bli en risk att pedagogerna utgår från sitt egna 

perspektiv när han/hon dokumenterar, för att kunna se det han/hon vill se i dem vilket kan 

hindra att andra faktorer inte synliggörs. Vi har även tolkat att pedagogerna gärna tar stöd i 

styrdokumenten för att motivera varför det är viktigt att de bedriver sin verksamhet. Detta 

visar på att pedagogerna aktivt jobbar utefter styrdokumentens intentioner men att det blir 

svårt att visa i pedagogisk dokumentation om en aktivitet har berört alla målen om man 

använder sig av flera och stora mål. 

 

Men vi drar även slutsatsen av att som helhet har vi tolka att pedagogerna aktivt arbetar med 

att dokumentera barnens lärande och utveckling, vilket är styrdokumentens intentioner. 

Eftersom vi i materialet kunde se en stor variation i vad och hur man dokumenterar anser vi 

att det tyder på att man har ett reflekterade förhållningssätt gentemot barnens matematiska 

lärprocesser samt hur man arbetar med pedagogisk dokumentation. 
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8. Diskussion 

Vårt syfte var att undersöka och tolka pedagogisk dokumentation. Vi ville skapa en förståelse 

för hur pedagoger från en förskola framställer barns matematiska lärprocesser. Utifrån vår 

analys av de pedagogiska dokumentationer har vi fått förståelse om hur pedagogerna lyfter 

fram barns lärprocesser inom matematik på flera sätt.  

 

Ett sätt som pedagogerna synliggör barnens lärprocesser är att de skriver flera av 

styrdokumentens delar inom matematik i sina dokumentationer. Som vi tolkade visar målen 

på vad barnet får möjlighet att möta under en dokumenterad aktivitet. Ahlberg (2000) tar upp 

vikten av barns första möte med matematik i förskolan, då det är av betydelse för deras 

framtida förhållningssätt. Likaså hävdar Björklund (2007) att människan är beroende av att 

använda matematik i tidig ålder för att skapa en förståelse kring ämnesområdet. Även om 

författarna betonar vikten av att tidig börja med matematiken, kan vi se en problematik med 

att ha ett flertal och stora mål med i dokumentationerna. Vi tolkade att det blir svårt att ta 

ställning till ifall alla mål synliggörs för barnen under en aktivitet eller inte. Blir det så att 

pedagogerna skriver flera mål för att ge rektorer, föräldrar, samt andra av kommunens 

invånare en bild av vad de arbetar med utifrån styrdokumentens intentioner? En annan aspekt 

är att pedagogerna lyfter fram barnens lärprocesser både genom att dokumentera samtal 

mellan barn och barn samt mellan barn och pedagog. Vilket vi då tolkade ger en betydelse för 

barnens matematiska lärprocess då de utmanas i frågor men samtidigt får reflektera själva och 

med varandra. 

 

Bjervås (2011) menar att pedagogisk dokumentation är ett effektivt verktyg för att synliggöra 

barns förmågor. Men i resultatet kunde vi finna skillnader i hur barnens lärprocesser 

synliggörs i de mer vardagliga samt de mer uppstyrda dokumenterade aktiviteterna. I de 

vardagliga situationerna kommer barnens spontana kommentarer fram tydligare och som vi 

tolkade antog pedagogerna ett utforskande arbetsätt. Ahlberg (2000) påpekar att för en del 

pedagoger kommer matematiken som en naturlig del i det pedagogiska arbetet i förskolans 

vardag, vilket författaren menar sker i samtal om matematik under matsituationer och andra 

vardagliga situationer. Björklund och Pramling Samuelsson (2013) hävdar samtidigt att det är 

betydelsefullt ifall barnen möter matematik i olika sammanhang då den hjälper barnet att 
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förstå matematiska begrepp. Skillnaden vi såg i de uppstyrda dokumentationerna är att 

pedagogen har en styrande roll. Exempelvis i dokumentationen om Hoppe Hare är pedagogen 

styrande i vad hon/han vill att barnen skulle få ta del av. Vi tolkade att detta kan få negativa 

konsekvenser för hur barnen framställs då pedagogen enbart har fokus på exempelvis att taket 

ska vara en triangel och missar andra faktorer som barnen kan uppmärksamma. Lindgren och 

Sparrman (2003) påpekar att om den pedagogiska dokumentationen ska gynna ett 

barnperspektiv bör den alltid stödja barnen. I det här fallet är det svårt att veta hur mycket 

utrymme pedagogen ger barnen då vi tolkade att pedagogen tog övertaget. Å andra sidan 

behöver det inte ses som negativt, eftersom pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg 

där pedagogen utvärderar sin egen roll. Även om Lindgren och Sparrman är kritiska till 

användandet av pedagogisk dokumentation som syftar till att vara idéer för hur verksamheten 

ska utvecklas, kan den vara ett viktigt verktyg för pedagogernas utveckling. Samtidigt menar 

Lenz Tauguchi (2000) att som pedagog bör man kunna ha ett kritiskt tankesätt till sitt egna 

förhållningssätt gentemot barnen i arbetet med dokumentationer. Detta eftersom vi tolkade att 

brister inte ligger hos barnen, utan det är verksamheten som måste utvärderas och anpassas 

efter barnen. 

 

Som vi i inledningen skrev fram har vi själva förstått vikten av att dokumentera barns lärande 

och utveckling och ser de som en stor betydelse för deras livslånga lärande. Även Lindgren 

och Sparrman (2003) hävdar att pedagogisk dokumentation har fått stor spridning som 

arbetsmetod i dagens förskolor. Likaså hävdar Lenz Taguchi (1997) att pedagoger har fått 

större behov av att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Författaren menar att 

pedagoger bör synliggöra det som gjorts för att föräldrar och andra kommuninvånare ska få en 

större bild av vad verksamheten erbjuder barnen.  

 

Svårigheten med att göra tolkningar är att man tolkar utifrån det man ser i dokumentationerna 

och på så vis missar andra faktorer som har synliggjorts i dokumentationerna. Exempelvis 

utifrån styrdokumenten kan pedagogen skriva fram flera delar som berör de matematiska 

målen eftersom det finns tankar bakom dokumentationerna och vad som ska erbjudas till 

barnen. Samtidigt under utbildningen har vi samtalat mycket om att finna spjutspetsar i sina 

dokumentationer i förhållande till styrdokumenten. Det vill säga att man bara synliggör den 

delen man verkligen har arbetat extra med under exempelvis en matematik aktivitet. Detta 

29 
 



Högskolan i Halmstad                                  Luisa Björkman 
Lärarutbildningen                                   Matilda Christiansson 
Auo 61-90 
Examensarbete 
2014-02-15 
med tanke på att det kan vara svårt att synliggöra hur målen har arbetats med och finna hur 

barnens lärprocesser synliggörs. Vi menar att det ger mer betydelse för barnens matematiska 

lärprocesser om man bearbetar färre mål i taget och i stället lägger en vikt vid att visa hur de 

synliggörs. Även om vi tolkade det som en negativ faktor att pedagogerna arbetade med flera 

delar av styrdokumenten samtidigt, så visar det ändå på ett sätt som pedagogerna synliggör 

barnens matematiska lärprocesser. Vilket samtidigt är bra eftersom det visar på att 

pedagogerna förhåller sig till förskolans styrdokument. 

 

Vi drar slutsatser att pedagogerna aktivt dokumenterar barnens lärande och utveckling då vi i 

det insamlade materialet såg en stor variation i hur det dokumenterar och vad de 

dokumenterar. Med tanke på att dokumentationerna skiljer sig från varandra visar 

pedagogerna många möjligheter på deras sätt att synliggöra barnens matematiska lärprocesser. 

Trots att Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) menar att pedagoger upplever 

sig ha en bristande kunskap om att undervisa matematik i förskolan menar vi på att 

pedagogerna i vår undersökning visar stora kunskaper på att synliggöra matematik för barnen 

på förskolan. Doverborg (2000) påpekar att i förskolan bör man arbeta med matematik på 

mindre formellt sätt.  Författaren ger exempel på att man kan ta tillvara på vardagliga 

situationer som problematiseras. Med detta i åtanke behöver pedagogerna från vald förskola 

inte känna en bristande kunskap då undervisningen inte bör ske på samma sätt som i skolan 

med räknande i böcker. 

8.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning vilket författarna Holme och Krohn Solvang 

(1997) påpekar utgör förståelse kring någonting och problemet som studeras kan få en djupare 

förståelse med hjälp av olika sätt samla in informationen. Vi använde textanalys som metod 

och detta har varit givande då det gett oss en möjlighet att studera dokumentationerna på 

djupet. För att nå vår forskningsstudie hade inte en intervju varit lämplig exempelvis. Detta 

med tanke på att vi valde att fokusera på hur pedagogerna framställer barnen i pedagogisk 

dokumentation och inte hur pedagogerna beskriver att de arbetar med dokumentationerna. 

Utmaningen i att undersöka pedagogisk dokumentation är att det inte finns en exakt sanning 

av verkligheten. Vilket Egidius (1986) menar på utgör texter oftast ett utsnitt av verkligheten 
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med hjälp av språket som verktyg. Detta upplevde vi när vi analyserade de pedagogiska 

dokumentationerna, att det exempelvis blev svårt att veta om pedagogerna verkligen 

synliggjorde det matematiska arbetet i förhållande till vad styrdokumenten hänvisar till. 

Däremot har det varit givande för vår egen del att göra en textanalys eftersom att vi har 

reflekterat över vårt lärande samt görande av pedagogisk dokumentation. Egidius (1986) 

uttrycker sig om att textanalyser inte handlade om att förstå andra människor utan rättare sagt 

förstå sig själv.  

 

8.2 Vidare forskning 

Med undersökningen har vi skapat vår förståelse kring hur pedagoger från en förskola 

framställer barns matematiska lärprocesser. Vilket även har varit ett hjälpmedel för oss att nå 

vår egen kunskap om pedagogisk dokumentation men även hur man kan synliggöra barns 

lärprocesser. Vidare forskning för att skapa ytterligare förståelse kring ämnet och få en större 

helhetsbild av pedagogernas sätt att synliggöra barns matematiska lärprocesser skulle vara att 

varva analys av pedagogiska dokumentationer med observationer ute i verksamheten. Detta 

skulle få forskaren att lättare sätta sig in i pedagogernas arbetssätt och utifrån det analysera 

och tolka för att skapa sin förståelse. Dimensionen med att även observera de situationer som 

dokumenteras skulle ge en större bild om vad pedagoger väljer att lyfta fram i 

dokumentationer.  Men även om det finns bakomliggande faktorer inom barnens matematiska 

lärprocesser som pedagogen inte synliggör. 
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9. Avslutning 

Det har varit en utmaning att undersöka och tolka dokumentationerna i förhållande till vårt 

syfte. Detta med tanke på att det är svårt att veta bakgrunden till de pedagogiska 

dokumentationerna, då vi enbart har kunnat analysera utefter det vi sett i och på så vis inte vet 

tanken bakom materialet. Vi kan inte heller ta ställning till ifall allt som skedde synliggörs i 

dokumentationerna. Inte heller hur pedagogerna arbetar med dokumentationerna både när de 

skapats och efteråt. Samtidigt har det varit givande för oss att få undersöka och tolka 

materialet, då detta gav oss en möjlighet att reflektera över hur vi själva använder verktyget. 

Vi menar att vår studie kan bidra till att man som pedagog kan reflektera mer över hur man 

framställer barnens lärprocesser mer än vad man tidigare har gjort. Egidius (1986) menar att 

inom hermeneutiken kan man förstå sin egen kunskap och få en bild av världen. Vilket vi har 

fått genom att studera, undersöka, göra tolkningar för att skapa förståelse för 

dokumentationerna med tanke på att vi samtidigt har diskuterat materialet på djupet. Vi ser 

samtidigt att författarens påstående kan vara till hjälp för verksamheters utveckling när man 

vill gå dokumentationer på djupet. 
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Bilaga 1: Informations brev 

Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad 
med inriktning mot förskola, förskoleklass och fritidshem. Just nu skriver vi vårt 
examensarbete där syftet med undersökningen är att undersöka och tolka pedagogisk 
dokumentation. Vi vill skapa en förståelse för hur pedagoger från en förskola framställer 
barns matematiska lärprocesser. Vi vill gärna ta del av matematiska dokumentationer som ni i 
arbetslaget har valt ut. Om det i dokumentationerna förekommer namn eller annan 
information ber vi er att ta bort dessa. Vi hoppas att ni vill dela med er av dokumentationerna 
då detta blir en stor hjälp till vårt syfte med forskningen. 
 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och alla namn på förskola, barn och 
personal kommer att vara fingerade. Vi kommer endast att använda materialet till den här 
undersökningen. Givetvis är det frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta ert 
deltagande utan att behöva ange orsak. Ni kan när som helst ställa frågor till oss om 
undersökningen under arbetets gång. 
 
Vi kommer gärna ut till er för att samla in dokumentationerna då det är en möjlighet för oss 
att träffa er. 
 
Har du frågor svarar vi gärna på dem. Ni når oss på: 
Luisa Björkman, telefon: 0760-XX XX XX 
luibjo10@student.hh.se 
 
Matilda Christiansson, telefon: 0734-XX XX XX 
matchr10@student.hh.se 
 
Våra handledare på Högskolan i Halmstad är: 
Kristina.Holmberg@hh.se eller Lotta.Fritzdorf@hh.se  
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