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Sammandrag 
Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur lärare förhåller sig till dokumentation av 
elevers lärande, vad deras avsikt är och vem som gör störst vinst på dokumentationen. Som 
bakgrund presenteras diskussionen kring dokumentation av elevers lärande, vad ska 
dokumenteras, vilka metoder kan man använda och varför ska man dokumentera. Studien är 
baserad på en kvalitativ forskning i form av intervjuer med fem verksamma lärare. 
 
I studien har framkommit att det primära syftet med dokumentation är att främja eleven och 
dess lärande. En god dokumentation anses av lärarna som en förutsättning för en bra 
individuell utvecklingsplan, IUP och detta blir ett effektivt verktyg för att utveckla sitt 
lärande. Det som dokumenteras är såväl direkta kunskaper som sociala händelser. Att det är 
tidskrävande framkommer i intervjuerna och känslan av att dokumentation ses mer som ett 
måste än en möjlighet framträder diskret. 
 
Ämnesord: dokumentation, IUP, kunskap, lärande, portfolio  
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1. Inledande ord 
 

Skolan av idag har naturligtvis sina rötter i det förflutna. Det är en lång tradition av tankar, 

handlingar och förslag kring skolan och dess undervisning som historiskt sett ligger bakom 

vår nuvarande skola. De senaste decennierna har nya undervisningsmetoder presenterats. Den 

pedagogiska pendeln har svängt mellan olika populära arbetssätt och metoder. Tyvärr har de 

flesta metoder dock visat sig ha en synnerligen kort livslängd. Metoder och begrepp prövas 

för att antingen förkastas eller få fäste. Ett begrepp eller en metod som fångat mitt intresse är 

elevdokumentation. Hur lång livslängden blir för elevdokumentation kan vi bara sia om. Att 

dokumentera kring elever ses som en självklarhet i skolan, något man som lärare inte skulle 

kunna vara utan.  

Hur gör man då sina elevdokumentationer på skolor i en utvald kommun? Ur vilket 

användarperspektiv väljer lärare dokumentation och i vilken utsträckning gör man det?  

 
1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i grundskolan förhåller sig till begreppet 

elevdokumentation och vilka ord man förknippar med dokumentation. Vilken aktör som gör 

störst vinst på elevdokumentation är också av intresse och detta ska den här studien 

förhoppningsvis ge svar på. Då ordet dokumentation förekommer i texten är det 

elevdokumentation som åsyftas.  

 
1.2 Frågeställning 
 
Mina frågeställningar blir enligt följande 

• Hur förhåller sig lärare till dokumentation av elevers lärande? 

• Vad är dokumentationens primära syfte för lärare? 

• Hur gör lärare när de dokumenterar kring sina elever? 

• Vilka ord förknippar lärare med dokumentation? 
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2. Bakgrund 
 

I skolans vardag ingår dokumentation som något självklart men vad, hur och varför man som 

lärare ska dokumentera elevers lärande är inte lika självklart. I följande avsnitt redovisas först 

allmänt om tidigare forskning kring dokumentation och lärande. Vad styrdokumenten säger 

om dokumentation är av stor vikt för samtliga lärare, därför undersöks riktlinjerna och dess 

tydlighet. Detta återges under 2.3. När det gäller metoder för dokumentation har jag valt 

Reggio Emilias pedagogiska dokumentation och portfolio, vilket är en metod att dokumentera 

elevers framsteg som vissa skolor anammat.  

  

2.1 Dokumentation 
 

Vad ordet dokumentera betyder står att finna i Bonniers Compact lexikon. Här förklaras ordet 

dokumentation med: ”styrka, bevisa med dokument” .(1999 s. 218)  

Varför lärare ska dokumentera (styrka och bevisa) elevers lärande skriver bland andra 

Hillevi Lenz Taguchi. Hon menar att dokumentationen ska tjäna som underlag för tankar och 

reflektioner samt att göra det osynliga synligt. Det här är grundläggande men 

dokumentationen har också syftet att lära och göra oss nyfikna på något nytt. (Taguchi 2003, 

s. 70)  

Det ligger i skolans intresse att dokumentera. Skolan har knappast någon möjlighet att dra 

sig undan kravet på dokumentation eftersom den är en offentlig institution. Dessutom finns 

det krav från såväl föräldrar som övriga intressenter på klara rapporter och redovisningar som 

är grundligt utförda. Thor Egerbladh och Tom Tiller konstaterar att vi inför föräldrar och 

politiker inte bara kan tro och tycka som vi vill om det vi gör i skolan, vi måste veta! Därför 

kräver vårt moderna samhälle dokumentation. (Egerbladh & Tiller 1998, s. 160)   

Även Helena Moreau (2005) skriver att lärare och skola har en skyldighet att informera 

såväl elever som föräldrar, dessa ska tydligt kunna utläsa var eleven befinner sig i sin 

utveckling i såväl kunskap som socialt via dokumentationen. En bra dokumentation ska vara 

till hjälp för eleven för att förstå sin egen utveckling, den ska också fungera som ett stöd i 

lärandet, menar Moreau. Dokumentationen ska visa tydliga mål, den ska också beskriva vilka 

arbetsinsatser som behövs, från elevens sida, för att denne ska kunna utveckla de kompetenser 

som finns framställda i styrdokumenten. Den dokumentation läraren utformar skall i första 

hand bygga på bedömningar, planeringar samt en definition av vad kommande steg i elevens 

lärande innebär. De bedömningar som dokumenteras ska bygga på en analys av förhållandet 
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mellan elevens arbeten och de mål som föreligger. Man kan även komplettera 

dokumentationen med resultat av prov, redovisningar, diagnoser samt noteringar av elevens 

lärande. Genom en kontinuerlig dokumentation av elevens utveckling kommer eventuella 

behov av stödinsatser att framträda på ett tidigt skede. Ytterligare en aspekt är att man 

synliggör sådant som annars måhända, hade fortsatt att vara dolt, i en bra dokumentation. Att 

dokumentation är tidskrävande har Moreau erfarit av undervisande lärare som säger att 

arbetsinsats och vinst inte står i relation till varandra. Elevens egen dokumentation anses vara 

den viktigaste dokumentationen för dennes utveckling.  

Om vikten av elevens delaktighet i dokumentationen redogör Lisa Björklund Boistrup 

(2005) i Att fånga lärandet i flykten. Är eleven delaktig i sin lärandeprocess har hon också 

klart för sig inte bara vad hon kan utan också sina utvecklingsmöjligheter. Har eleven insikt i 

processen kring sitt eget lärande förbättras elevens prestationer. Elev som deltar i 

dokumentationsprocessen stimulerar sin metakognition. Det här är viktigt, anser Björklund. 

Genom att verbalisera lärandet för eleven och relatera detta till tydliga, uppsatta mål får 

eleven insikt i hur bedömningen går till, vilket är ett måste idag.  

Myndigheten för skolutveckling har på uppdrag av regeringen genomfört ett 

skolutvecklingsprojekt. 20 skolor har fört egen dokumentation över sitt arbete med individuell 

planering och dokumentation. Detta har utmynnat i en rapport Individuell planering och 

dokumentation. I rapporten framgår att dokumentationen synliggör elevens utveckling och 

lärande. I och med att detta synliggörs ökar delaktigheten och ansvaret för det egna lärandet. 

Man påpekar att, inte bara elevens resultat dokumenteras utan även vägen till resultatet. Några 

skolor dokumenterar även motorisk och social utveckling utöver kunskapsutvecklingen. 

Lärarna som deltagit i projektet menar att den här egna dokumentationen har bidragit till att 

måluppfyllelsen ökat och att den varit till hjälp vid utvecklingssamtal samt deras planering. 

(Myndigheten för skolutveckling 2004) 

 
2.2 Lärande 
 

Enligt styrdokumenten ska alltså elevens utveckling och lärande dokumenteras. Hur dessa två 

faktorer förhåller sig till varandra beskriver Steve Wretman i sin artikel Lärare – dirigent 

eller notvändare (2005) Inom den pedagogiska teorin företräder Jean Piaget och Lev 

Vygotskij två olika idéer. Vygotskij säger att läraren är viktig medan Piaget vill tona ner 

lärarens roll och anser att den uppgift lärare har är att skapa tillfällen för lärande.  
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Enligt Piaget kommer utveckling före lärande. Det är enbart i förhållandet till den 

utveckling barnet genomgått som barnet lär. Man kan inte påskynda eller skapa utveckling 

genom undervisning. I själva lärandet är inte läraren inblandad utan det är en process som är 

individuell. Rollen läraren har är att se till att de betingelser barnet har behov av för att lära, 

skapas.  

Vygotskijs syn på vilken betydelse läraren har för barnets lärande är radikalt annorlunda 

mot Piaget. Vygotskij menar att det är lärarens aktiva roll som gör att barnet lär. Han 

beskriver det som att läraren står som en dirigent mitt bland eleverna, i deras sökande efter 

kunnande. Emellanåt gör dirigenten ett soloframträdande som förebild och stöd. Läraren är 

ingen notvändare utan en maestro i klassrummet. Vygotskij hävdar att det är genom 

undervisning man lär och det här är typiskt för människans intelligens. I Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen talar man om två nivåer. Den lägre kan nås på egen hand. 

Den högre kräver samarbete och kommunikation med en kunnigare person. Vygotskij anser 

att lärande för utveckling med sig.   

 
2.3 Styrdokument 
 

Samtliga aktörer inom skolan arbetar under skollagen. I skollagen, som är vårt övergripande 

styrdokument, är det svårt att finna något om dokumentation. Skollagen är emellertid tolkad 

ner i skolans gällande läroplan och i den sammanfattas följande om dokumentation: 

 

Läraren skall […] utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa det för eleven och hemmen samt 
informera rektorn. (Skolverket 2002, s. 18) 
 

Skolverket har givit anvisningar i form av allmänna råd om hur dokumentation ska ske i 

samband med IUP. I grundskoleförordningen 7 kap. 2 § kan man läsa om bestämmelserna 

kring individuella utvecklingsplaner (IUP). Man skriver att i en framåtsyftande individuell 

utvecklingsplan skall läraren skriftligt sammanfatta de insatser eleven behöver för att nå de 

uppsatta målen och för att utvecklas så långt som möjligt inom såväl läroplan som 

kursplanens ramar. Överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare kan också 

förekomma i en IUP. (Skolverket 2005) 
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I skolverkets allmänna råd återfinns bland annat följande utgångspunkter för IUP  

 

  Elevens lärare bör  
• dokumentera elevens utveckling och lärande 
• utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen 
• ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevernas utveckling och 

lärande. (Skolverket 2005 s. 10) 
 
 
Genom dokumentation har läraren stöd dels då det gäller att följa upp elevens lärande 

samt även vid bedömning av effekterna från de insatser som vidtagits, menar man i 

skolverkets allmänna råd. Vidare skapar dokumentation synlighet och struktur för inte bara 

elever utan också deras vårdnadshavare samt lärare. (a.a.) 

 
2.4 Metoder för att dokumentera lärande och utveckling 
 
I Reggio Emilias dokumentationsarbete synliggörs läroprocesser med hjälp av pedagogisk 

dokumentation. En annan metod för dokumentation är portfolio. Där eleven själv är aktiv i sin 

dokumentation 

2.4.1 Reggio Emilia 
Reggio Emilia med dess pedagogiska filosofi har ett unikt sätt att tänka kring pedagogisk 

dokumentation. Mannen som står bakom heter Loris Malaguzzi och kallas ”barnets 

talesman”. 

Malaguzzi är en av vår tids stora filosofer. Efter andra världskrigets slut byggde föräldrar 

tillsammans med en ung Malaguzzi upp förskolor som sedan drevs av föräldrarna. Deras 

grundläggande tanke var att pedagogiken skulle vara byggd på visionen om att barn kan tänka 

och handla själva. De hade en lärdom med sig från kriget ”lydiga människor kan vara farliga 

människor”. Detta var en erfarenhet som hjälpte dem i arbetet med att skapa en ny pedagogik 

och bryta den auktoritära traditionen.  

Det som gör Reggio Emilia så unikt är att man lyckats med att förena gemensam 

värdegrund och medveten pedagogisk filosofi tillsammans med ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Med hjälp av bland annat kamera, video och skriftliga anteckningar följs, 

dokumenteras och synliggörs barnen och pedagogernas arbete och läroprocesser. Tillsammans 

med de andra pedagogerna går man igenom dokumentationen och analyserar det man ser. 

Utifrån detta diskuterar och bearbetas materialet och detta utmynnar i att nya idéer och tankar 

föds om hur man ska kunna gå vidare i sitt arbete Det primära syftet med dokumentation på 
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det här sättet är alltså att pedagogerna ska ha en utgångspunkt för att gemensamt kunna 

reflektera. I och med att arbetet och lärandet synliggörs på detta sätt ges möjligheter för denna 

reflektion. Dokumentationen ligger sedan till grund då man kontinuerligt utvärderar 

förskolans verksamhet. 

För barnen betyder dokumentationen i form av bland annat foton och video att de minns 

och känner igen och kan därmed reflektera kring sin egen läroprocess. Via dokumentationen 

görs även föräldrarna medvetna om vad och hur barnen gör samt vilken innebörd barnets 

aktiviteter har. Detta gör föräldrarna delaktiga och ett utbyte kring erfarenheter av barnets liv 

och lärande kommer i stånd. (Dahlberg & Åsén 2005)  

2.4.2 Portfolio 
 

Portfolio eller portfölj är en metod som under de senaste åren kommit att bli väl använd för att 

synliggöra lärandet för eleven. Älta skola i Nacka beskriver sitt arbete kring portfolio 

”Portfolio är ett arbetsverktyg som bygger på att eleven själv dokumenterar sitt lärande och 

sparar det i sin portfolio (portfölj)”. Vidare beskrivs hur eleven med hjälp av denna 

dokumentation ges möjlighet att ”… gå tillbaka och se vad hon kunde tidigare i jämförelse 

med nu därigenom ser hon sedan sin egen utveckling”. Jag citerar vidare: 

 

Eleverna reflekterar kring sitt lärande och avgör själva när de kan. Sina kunskaper ska de 
dokumentera muntligt och skriftligt. Detta ”kvitto” på kunnande lägger eleverna i sin portfolios 
tillsammans med en utvärdering och funderingar kring kommande mål. (Älta skola 2006) 
 

Helena Moreau och Stewe Wretman (2005) skriver om två metoder i tiden. Den ena är 

Storyline, vilken jag inte kommer att gå in på här, den andra är portfolio.  

Det var i USA, Nya Zeeland och Storbritannien portfoliometodiken utvecklades. 

Portfolio har använts under många år i dessa länder och idén hämtades från konst- och 

reklamvärlden. Man lade sina alster i sin portfölj för att kunna visa upp vad man klarar av och 

vad man tidigare gjort. Därifrån har den sedan införlivats i skolans värld. Då man i USA 

införde portfolio var tanken att den skulle fungera som en motvikt eftersom eleverna började 

testas mer och mer i skolorna. Forskningsprojekt i USA, har alla haft samma gemensamma 

mål, att utveckla metoder som hjälp för att man ska kunna lära sig på bästa sätt. Inom olika 

åldrar och områden vill man kunna intensifiera lärandet, tänkandet samt kreativiteten. I stället 

för att bedöma enstaka prov som enbart visar memorerad faktakunskap kan man genom 

portfolio se elevens lärande och utveckling.  
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Moreau och Wretman skriver vidare om portfolions betydelse vid de svenska försöken att 

arbeta utan timplan. Detta har ställt dokumentationen i ett mycket betydelsefullt perspektiv. 

Utan timplan ökar kraven på att synliggöra elevens utveckling. Detta har gjort att många 

skolor valt portfolio som verktyg för detta ändamål.  Rätt använd gör portfolion eleven 

medveten om sin egen läroprocess samt synliggör elevens utveckling. För att utveckla 

undervisningen så att den syftar mot målen i våra styrdokument kan läraren studera elevernas 

samlade arbeten och genom dessa skapa sin dokumentation om eleven.  

I artikeln Den viktiga dokumentationen kan man läsa att huvudsyftet med en verklig 

portfolio är att stimulera elevens förmåga till metakognition och självvärdering. Moreau 

menar att man i en verklig portfolio inte enbart lägger in stolt-överprodukter utan här ska 

också ingå planeringar, självvärderingar, respons från lärare och kamrater. Även egna 

reflektioner över sitt eget lärande skall utgöra en del av innehållet. Finns en fungerande IUP 

bör också kopia av denna ingå i elevens portfolio. (Moreau 2005) 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt redogörs först valet av metod för den här undersökningen. Sedan beskrivs hur 

urvalet gått till och därefter presenteras hur jag gått tillväga vid genomförandet av 

intervjuerna. Sist i det här avsnittet återfinns metodkritik. 

 

3.1 Metodval  
 

Det här är en kvalitativ studie vilken är inspirerad av ett hermeneutiskt såväl som 

fenomenologiskt arbetssätt. Min önskan är att fördjupa min förståelse för hur dokumentation 

används inom skolan. Benämningen kvalitativ används när man avser att ta reda på hur något 

är beskaffat. Man söker nå förståelse för hur individen upplever sin situation. Inom 

hermeneutiska teorier talar man om kunskap om individers livsvärld. Gruppen man 

undersöker innefattar människor med bestämda föreställningar. I ett fenomenologiskt 

arbetssätt söker man lärdom hos en grupp människors erfarenheter, man tittar på dess struktur 

och essens. (Hartman 1998). För att få god insyn i hur det förhåller sig med dokumentation i 

skolverkligheten känns det naturligt att söka svar via samtalsintervjuer av undervisande lärare. 

Samtalsintervjun är en kvalitativ forskningsintervju. Genom att använda samtalsintervju 

försöker forskaren förstå världen ur den intervjuades synsätt. (Kvale 1997) 

Det som lämpar sig bäst då antalet intervjuer är relativt få är den öppna individuella 

intervjun då man träffar informanten och har en dialog. Intervjun kan vara strukturerad till 

viss grad, man har förutbestämda frågor men det finns ändå en hög grad av öppenhet i 

intervjun. (Jacobsen 2002) 

 
3.2 Urval 
 

I kvalitativa undersökningar använder man sig som regel av ändamålsenliga urval. Jan 

Hartman anser att ”Man söker en bestämd kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan 

ge den kunskapen…” (Hartman 1998, s. 255) Urval av detta slag fordrar att viss kännedom 

finns om de individer som skall bli studiens informanter. Min urvalsstrategi kan framställas 

som ett positivt urval. Studiens informanter är fem yrkesverksamma lärare som arbetar i 

grundskolan. Informanterna representerar olika skolformer. Två av lärarna är verksamma i 

skolår 1 och skolår 3 i en F-6 skola där kommunen står som huvudman. Övriga tre lärare är 

verksamma inom friskolor, där aktiebolag är huvudmän. Två av lärarna representerar skolår  
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F-1 och den tredje jobbar med elever i skolår 6–9. Slumpen avgjorde att samtliga informanter 

är kvinnor, män har alltså inte valts bort.  

 

3.3 Genomförande  
 

Samtliga informanter fick en skriftlig förfrågan om de ville vara med i min undersökning, bil. 

1. Jag frågade om två saker, att få intervjua dem och banda intervjun samt om de var villiga 

att göra en rituppgift, någon form av tankekarta utifrån ordet dokumentation, bil. 3 - 7. Min 

tanke med rituppgiften var att på ett enkelt och opretentiöst sätt få veta vilka ord 

informanterna förknippar med dokumentation. För anonymitet bad jag dem undvika att skriva 

sitt namn på tankekartan. Någon beskrivning av mina tankar kring uppsatsen gavs inte mer än 

att de fick veta titeln. Jag bad om svar via sms, e-post alternativt via traditionella telefonnätet. 

Ett nekande svar kom ganska omgående. Eftersom jag ansåg mig vilja intervjua fem lärare 

sökte jag omgående efter en ersättare.  

Då svar kom skickades ytterligare ett brev med förslag på tid för intervju. Med detta brev 

bifogades också samtliga intervjufrågor.  

För att hålla fokus på en sak i taget var ambitionen att genomföra intervjuerna i ett tidigt 

skede, vilket visade sig vara svårt att hålla. Det tog fem veckor från första intervjun till 

samtliga var klara. Tidsåtgången varierade mellan 1 och 2,5 timme. Vid två av intervjuerna 

blev det djupare diskussioner därför drog det ut på tiden. Antalet intervjufrågor var 14. 

Intervjun genomfördes under våren 2006.  

 
3.4 Metodkritik 
 

Syftet med undersökningen är att få veta hur lärare förhåller sig till begreppet dokumentation. 

Utifrån detta anser jag att det enda rätta är att intervjua verksamma lärare. Möjligtvis hade 

studien kunnat kompletteras med en kvantitativ undersökning i form av enkäter till ytterligare 

lärare. Kanske hade detta gett en än mer komplett studie, dock ger intervjuer möjlighet att 

ställa ytterligare frågor och att följa upp eventuella oklara svar. För en uppsats av den här 

storleken var det tillräckligt med fem informanter för att få fram en fingervisning om hur 

lärare förhåller sig till dokumentation av elevers lärande. I fråga om tillförlitlighet med 

intervjuerna som genomförts kan både positiva och negativa sidor uppmärksammas. Det 

positiva är att de lärare som intervjuats är insatta i läraryrket, därmed har de erfarenhet och 

kan delge intervjuaren relevant information. En negativ aspekt kan vara att man som lärare 
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inte har mod att blotta sig själv eller sin skolas eventuella brister i frågor som rör deras inre 

arbete.  

Samtliga informanter har varit kvinnor. Det är möjligt att studiens resultat blivit annat 

med annan könsfördelning. Det här vore intressant vidareutveckla i ytterligare en uppsats.  

Bemötandet från informanterna har varit positivt, dock har de ansett att intervjufrågorna 

varit svåra. Diskussioner kring en del frågor har förekommit mellan mig och informanten. 

Tidsåtgången för intervjuerna har varit mellan en och två timmar, detta beroende på hur 

mycket som diskuterats.   

I fråga om tillförlitligheten i studien förmodar jag att informanternas svar är 

sanningsenliga. Viss intervjuareffekt kan dock inverka på intervjun, som intervjuarens 

närvaro eller platsen för intervjun. Två av intervjuerna genomfördes på en skola där jag, som 

person är relativt känd för informanterna, det är inte omöjligt att detta har haft påverkan på 

intervjun. (Jacobsen 2002) 

Vid insamling av teoretiskt bakgrundsmaterial upptäckte jag svagheter. Rainer Nyberg 

(2000) skriver att man bör börja sin sökning i närliggande bibliotek eller universitet. Nyberg 

säger att man ska använda ”Gräv där du står-principen” Jag sökte litteratur i första hand på 

stadsbiblioteket i Karlskrona och Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. Även databaserna 

ERIC och LIBRIS användes. Jag använde jag mig av söktermen dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. Tillgången till litteratur som behandlar dokumentation anser jag 

vara begränsad. Däremot finns en hel del att finna som rör IUP vilket kan ses som en positiv 

upplysning för någon som eventuellt tänker forska kring detta fenomen. 

Möjligen kunde också andra för studien relevanta saker ha tagits upp. Något jag intuitivt 

kan känna är att jag inte forskat kring ordet ”lärande”. Med resultatet i hand märker jag att 

detta ord är viktigt i sammanhanget kring dokumentation möjligen kunde lärande ha fått en 

rubrik under bakgrund. En tankekarta på ordet lärande skulle vara oerhört intressant att få ta 

del av. Detta kan möjligtvis vara anledning till fortsatt forskning i ämnet dokumentation. 
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4. Resultat 
 
Detta kapitel behandlar de intervjuade lärarnas tankar och uppfattningar kring dokumentation. 

En beskrivning av min egen förförståelse bildar inledning och därefter följer resultatet av 

intervjuerna. De mönster som framträder ur materialet har jag valt att kategorisera i tre teman: 

lärande, dokumentation och IUP. Sist under den här rubriken beskrivs också tankekartornas 

innehåll. Fanns det ord som förekom på flera kartor? Vad betyder det om samma ord 

förekommer flera gånger?  

 
4.1 Min egen förförståelse 
 

Min förståelse för begreppet dokumentation grundar sig i den kunskap och erfarenhet jag 

förvärvat mig genom arbete inom förskola och skola samt utbildningar inom läraryrket jag 

gått sedan 1994.  

Jag tror att dokumentation kan se väldigt olika ut. På vissa skolor genomsyras all 

verksamhet av dokumentation medan andra skolor inte diskuterar alls kring det. Min 

erfarenhet säger att attityden till dokumentation också kan variera mellan lärare. Vissa lärare 

lägger stor vikt vid dokumentation och dokumenterar såväl elevens kunskaper och lärande 

som social interaktion medan andra tycker det är ett påhäng och anser att tiden inte räcker till 

att skriva! Vissa skolor har anammat portfolio och jobbar aktivt med denna form av 

dokumentation redan från förskolan. Jag har också sett hur man på förskolor använder 

digitalkamera flitigt. Om tanken med fotografering är att dokumentera utveckling, kunskap 

och lärande eller om man vill visa upp vad man gör vill jag inte uttala mig om. 

För mig är dokumentationens syfte att hitta nyckeln till varje elev. Jag dokumenterar för 

att skapa mig en bild av varje elevs inneboende kunskaper och för att veta vad jag kan bygga 

vidare på. Men, jag känner också att dokumentationen är svår att hinna med. Man har 

ambitionen att dokumentera mer än man kanske borde. Att se nyttan med det tror jag är 

viktigt.   

 

4.2 Resultat och analys av intervjuer med lärare. 
 

Eftersom jag ställt relativt specifika frågor har jag valt att kategorisera sammanställningen. Ett 

mönster visar sig tydligt i det insamlade materialet, det handlar inte om dokumentation allena 

utan här framträder även IUP och lärande. Dokumentation, IUP och lärande går hand i hand 
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och är beroende av varandra därför har jag valt att sammanfatta dessa i tre teman: lärande, 

dokumentation och IUP.  

För att texten ska bli lättare att följa har jag valt att benämna informanterna med 

fingerade namn. Dessa namn är Alice, Bea, Jenny, Lina och Maja.    

4.2.1 Lärande 

När jag ber informanterna definiera begreppet lärande och vad det innebär för dem framstår 

det som något svårt. Att sätta ord på vad lärande innebär anses komplicerat av samtliga. Detta 

till trots är samtligas uppfattning enligt följande ”Lärande innebär att man utvecklar sin 

kunskap och förståelse inom olika områden”. Maja anser att kunskapen utvecklas ju mer man 

lär. Linas spontana svar lyder.”… Att lära för livet får nog bli lite av nyckelfilosofin”. Jenny 

har en liknande kommentar ”… vi lär oss hela tiden”. Man menar att lärandet är en naturlig 

del utav livet och eleverna måste ges redskap och förutsättningar för att klara de livskrav och 

situationer de kan ställas inför. Kunskap förändras snabbt och ett enda rätt sätt att undervisa 

finns inte. Variation anses av samtliga som oerhört viktigt. Alice konstaterar att ”Via sin 

förförståelse bygger man på med ny kunskap, det är lärande”. Bea är av ungefär samma 

uppfattning och uttalar följande ”… att när eleverna utvecklar sin kunskap och förståelse 

uppstår lärande”. Jenny beskriver hur hon har en mindmap där olika sätt att förmedla till 

eleverna finns presenterade. Mindmapens innehåll är bland annat drama, sång, hög respektive 

tyst läsning, video, böcker och hörförståelse. Hon ser till att få med så många bitar som 

möjligt under ett lektionspass. Lina menar att för att ett lärande ska äga rum krävs trygghet, 

nyfikenhet och ett positivt klimat. Samtliga personal som arbetar kring barn ska vara en 

dörröppnare och vägledare men se till att det är barnet självt som söker informationen, säger 

Lina. Här framträder en tydlig medvetenhet hos lärarna. Man anser att via upplevelseinriktad 

och varierad undervisning ges eleven de bästa förutsättningarna för lärandet. Detta bedömer 

man sig ha belägg för via konkreta skolsituationer.  

4.2.2 Dokumentation 

Att dokumentera ses som en självklarhet för de här lärarna. Lärarna börjar sina 

elevdokumentationer vid olika tidpunkter. Maja träffar sina blivande elever medan de går i 

förskoleklass. En dag i veckan kommer eleverna till skolan och Maja säger att hon börjar sin 

dokumentation redan då. Jennys dokumentation startar vid överlämnandesamtalet då hon 

träffar elevernas tidigare lärare och Lina säger att dokumentationen börjar första dagen. Alice 
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och Bea har båda ambitionen att börja dokumentationen redan vid skolstart men oftast 

kommer det igång först inför utvecklingssamtalen.  

Det man dokumenterar kring eleverna handlar om hela skolsituationen. Såväl direkta 

kunskaper som sociala händelser skrivs ner. De direkta kunskaper man anger handlar om 

språkutveckling, mattekunskaper, skrivutveckling, och högläsning. Det handlar om utveckling 

och framsteg likväl som svårigheter.  Jenny säger att dokumentation av de stora och små 

framstegen som görs under lektionstid är lika viktiga som de provsvar man får in.  

Hur man dokumenterar varierar mellan de intervjuade. Jenny beskriver att hon alltid 

försöker ha papper och penna i handen för att se och dokumentera. På min fråga om man 

använder någon mall svarar endast Alice att hon använder en enkel mall som utarbetats på 

skolan samt en test man använder i kommunen. Bea anser att hon via elevernas arbetsschema 

får hjälp med att se var eleverna befinner sig i sin utveckling. Via dessa arbetsscheman kan 

hon dokumentera kring varje elev. Övriga bedömer det som att en mall begränsar. På ett tomt 

papper kan man skriva fri text, säger man och framhåller att det ger en frihet att fylla i vad 

som helst till exempel elevens uttryck och lust att vara med. Maja dokumenterar även i en bok 

för sin egen skull. Den här visar hon inte för någon. säger hon och fortsätter ”… kanske 

mottagande lärare kan få ta del av boken”. Maja vill ha frihet att kunna skriva saker som 

kanske inte alltid ska kunna läsas av andra. Den här typen av bok beskriver även Alice att hon 

har till vissa elever. Där gör hon små noteringar om bråk, fula ord och andra otrevliga 

händelser. Skulle det hamna mycket kring ett barn där så han man konkreta händelser att ta 

upp vid ett eventuellt samtal med eleven och föräldrar. 

”Dokumentationen är olika naturligtvis. Den anpassas till både ålder, ämne och 

årskurs!” Så svarar Lina på frågan om man dokumenterar olika vad gäller ämnen samt åldrar. 

Det här svaret representerar fyra informanter. Dock svarar Maja att hon dokumenterar på 

samma sätt oavsett ålder och ämne.  

Dokumentation kan ske med hjälp av olika redskap och hjälpmedel och bland mina 

informanter förekommer sådana i olika variationer. Portfolio nämns av samtliga. Bea säger 

dock att ”… portfolion är ju inte levande precis… självporträtt och det eleverna skrivit inför 

utvecklingssamtal lägger jag ner i portfolion”. Alice använder inte portfolio så flitig, hon 

menar att det är svårt med de yngsta eleverna medan Maja, vars elever endast är ett år äldre än 

Alices, använder portfolio och låter eleverna själva sköta den. Jenny och Lina använder 

portfolio. Ofta stoppar eleverna själva ner sådant de anser ska ligga i portfolion, ibland 

behöver de påminnas om att göra det. Videoinspelningar görs bland Jennys elever. Det kan 

vara en dramatisering eller en radioshow.  Dessa redigeras på AV-centralen, bränns ut på cd 



 17

och läggs sedan i elevens portfolio. Bandinspelningar förekommer hos tre av mina 

informanter. De övriga två skulle vilja säger de men de har inte kommit sig för att göra det än. 

Fotografering görs vid vissa temaarbeten men den dokumentationens syfte är mer att visa vad 

man gjort, den visar inte på något lärande. Alice säger att det är svårt med fotografering och 

videoinspelningar eftersom några föräldrar har sagt ifrån att deras barn inte får vara med på 

vare sig videofilm eller foton. 

Någon förebild tycks inte förekomma bland informanterna. Inte heller säger man sig ha 

hämtar inspiration någonstans ifrån. Man tar hjälp av erfarenhet, intresse och arbetskamrater. 

Alice har varit på studiebesök på Älta skola, vilket hon säger var mycket inspirerande. Detta 

var dock 4-5 år sedan och den entusiasm som infann sig efter detta finns inte kvar nu.    

Den aktör som gör störst vinst på elevdokumentation tycks vara eleven själv. Det här 

framkommer av samtliga informanter. ”Eleven i centrum” säger Lina. Det står utan all tvivel 

att dokumentationens primära syfte är se till eleven och dess lärande. Dokumentationen 

kommer även läraren till gagn då man använder sig av detta när man skriver IUP om eleven. 

Bea nämner i detta sammanhang också att elevens föräldrar har intresse av dokumentationen. 

Föräldrar vill oftast veta hur deras barn ligger till.      

4.2.3 IUP 
 
Ytterligare ett redskap i elevdokumentation är individuell utvecklingsplan, IUP. Samtliga 

informanter säger sig skriva IUP om varje elev. Det här verkar inte vara något nytt för de här 

informanterna, möjligtvis benämningen. Tidigare talade man om utvecklingsplan eller 

utvecklingsmål. På Jennys skola använder man det dokumenterade i IUP:n. På Linas skola 

skriver man IUP varje termin. Den skickas även hem så att föräldrar och barn kan fylla i den 

tillsammans.  Maja visar upp en IUP och förklarar att föräldrarna har en egen kolumn där de 

fyller i hur de anser att utvecklingen går. Alice och Bea säger att de använder IUP men 

utvecklar inte detta vidare.  

Från och med vårterminen 2006 ska varje elev, från 7 år och uppåt, ha en individuell, 

framåtsyftande utvecklingsplan som ska följa dem genom grundskolan, detta enligt 

grundskoleförordningen. 
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4.3 Tankekartor 
 
För att få veta vilka ord lärare förknippar med ordet dokumentation ombads informanterna, 

redan i det första brevet att göra en tankekarta kring ordet. De fick fria händer, inga direktiv 

gavs. Man kunde klippa, klistra, rita eller skriva allt efter egen fantasi.  

Efter någon påminnelse hade samtliga lämnat sin tankekarta till mig. Dessa har olika 

utseende. En informant hade skrivit ner ord i form av en lista. Övriga fyra överlämnade sina 

tankekartor med ordet dokumentation i mitten, så som jag tänkt mig.  

Ord som förekom på fler än en tankekarta var: eleven/barn, föräldrar, kunskapande, 

lärande, socialt, svårigheter, utveckling, bandinspelning, video, portfolio och IUP. Av det här 

drar jag slutsatsen att dessa ord är det viktigaste, själva meningen med dokumentationen. 

Orden anser jag tydliggör svar på frågor som: vem dokumenteras det för, vad är det som 

dokumenteras, hur dokumenteras det och varför dokumentation? 

 

 Vem – eleven och föräldrarna  

 Vad – kunskapande, lärande, socialt, svårigheter och utveckling 

 Hur – med hjälp av bandinspelning, video, portfolio och IUP 

 Varför – för att se utveckling 

 

För den som är intresserad av att ta del av tankekartorna hänvisar jag till bilagorna 3-7 

som ligger sist i studien. 
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5. Diskussion 
 
Min första fråga jag ville att informanterna skulle svara på var hur de definierar ordet lärande. 

Eventuellt skulle jag, i intervjun, även ha bett om definition av ordet dokumentation. 

Emellertid tycker jag att tankekartorna ger en tydlig definition.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Att dokumentera elevers lärande är en naturlig och viktig del i elevarbetet och om varken 

litteratur eller styrdokumenten håller lärarna med fakta och instruktion är det då upp till varje 

lärare hur hon/han vill förhålla sig till dokumentation? En fråga i intervjun var om 

diskussioner kring dokumentation förekommer på i respektive skola. En säger ”… ofta och 

mycket” medan övriga fyra menar att det förekommer men inte flitigt. En förhoppning finns 

bland informanterna att man på sin skola har som mål att diskutera kring lärares förhållande 

till dokumentation inom det snaraste.   

I inledningen på den här studien frågade jag mig ur vilket användarperspektiv lärare 

dokumenterar. Jag frågade också efter dokumentationens primära syfte. Resultatet av 

undersökningen visar på att eleven och dess lärande är det primära syftet. Man för även fram 

föräldrar och lärare som vinnare när det gäller dokumentation. Det är väl att intervjun ger det 

här resultatet, eftersom hela tanken med att göra dokumentationer torde vara att gagna eleven. 

Jag anser att en bra dokumentation skapar synlighet och struktur. Det ger eleven en tydlig bild 

av framsteg och bekräftelse på att lärande verkligen äger rum. En identifiering av elevens 

svaga sidor sker likväl som att den stärker självförtroende och motivation samtidigt som den 

ger information om var eleven befinner sig i relation till skolans mål. 

Björklund (2005) framhäver att lärandet måste verbaliseras för att eleven ska kunna 

relatera det till uppsatta mål. Eleven måste också förstå hur bedömningen går till för att förstå 

sina utvecklingsmöjligheter. Verbalisera och dokumentera, det är viktigt sätta ord på och 

tydliggöra för eleven vad som avses. Min uppfattning är att det man dokumenterar finns kvar, 

vilket kan vara nog så viktigt, särskilt för elever med svårigheter. Man har då möjligheter att 

titta bakåt i tiden, vad som gjorts tidigare för eleven. Moreau pekade på att man synliggör och 

att behovet av stödinsatser blir tydligt vid dokumentation.   

Definitionen av lärande tycktes svårt, trots detta anser jag att informanterna ändå ger en 

bra beskrivning på vad lärande innebär för dem. Definitioner som förekom i intervjun var ”… 

lärande innebär att man utvecklar sin kunskap och förståelse”, ”… man tillgodogör sig något 
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nytt” det här ger lärande, menar man. Man säger också att läraren ska vara en ”dörröppnare” 

och att eleverna måste ges ”redskap och förutsättningar”. Vid jämförelse av 

inlärningsteorierna säger Vygotskij att lärarens aktiva roll är viktig. Vygotskij menar att 

lärande för utveckling med sig medan Piagets uttrycker att utveckling kommer före lärande. 

Jag illustrerar detta med följande bild: 

 

 

Vygotskijs teori:          = utveckling 

 

Piagets teori:          = lärande 

 

Bild 1. Teorier om lärande och utveckling 

 

 

Wretman (2005) talar om ”Läraren – notvändare eller dirigent” och enligt intervjusvaren 

kan man tyda att man som lärare vill vara dirigenten i klassrummet! Man beskriver sin 

undervisning som individanpassad och varierad. Man bemödar sig att stimulera alla sinnen 

under lektionspassen. Att det finns en medvetenhet i undervisningen framgår tydligt. Om man 

studerar Vygotskijs teori ser man att det är lärarens aktiva roll som gör att eleverna lär. 

Vygotskij betonar dirigenten i klassrummet. Piaget däremot menar att den här formen av 

stimulans inte leder någonstans. Lärandet kan inte påskyndas, inte heller går det att skapa 

utveckling genom undervisning, detta enligt inlärningsteorierna Piaget står för. Jag anser att 

lärarna som deltagit i intervjuerna företräder Vygotskijs modell, de framstår som dirigenter. 

Då sammanställningen av intervjuresultaten är genomförd visar det sig att förvånansvärt 

få verkar naturligt koppla ihop begreppen lärande och dokumentation. Det man dokumenterar 

sägs vara kunnande, framsteg, svårigheter, sociala händelser och utveckling. Ingen nämner 

ordet lärandet.  

Skulle nyttan av dokumentation kunna ses i ett nytt ljus? En god dokumentation av 

lärande är ju förutsättningen för en bra IUP. Och ett bra arbete med IUP blir ett effektivt 

verktyg för eleven i dennes utvecklande av sitt lärande. Se bild 2. 

 

Lärande 

Utveckling 
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Bild 2. En god dokumentation av lärande är förutsättningen för en bra IUP som 
blir ett effektivt verktyg att utveckla sitt lärande. 

 

 

IUP är en möjlighet att se lärandet hos eleven och att göra eleven medveten om sin 

läroprocess och sin metakognition? Den kan också ses som ett framåtsträvande dokument om 

vad som skall uppnås och hur det skall stödjas samt vem som gör vad. Kan vi se de här 

möjligheterna kan vi också utveckla undervisningen så att den syftar mot läroplanens 

uppställda mål.  

Något som känns förvånande och kanske lite skrämmande är att ingen av informanterna 

tycks ha några direkta förebilder. Man har inte hämtat inspiration någonstans ifrån. Jag anser 

att det är viktigt med input och det kan förebilder ge. Att man aktivt själv söker via nätet, 

litteratur, forskning, nyheter etc. Man måste ha något att tro på, att sträva mot som ger 

vägledning, det ger energi och engagemang. Man lär sig hur man ska förhålla sig till 

begreppet dokumentation. Via insyn hos andra lärare, skolor, forskare etc. har man något eller 

någon att adaptera sina egna idéer på.  

Enligt styrdokumenten skapar dokumentation synlighet och struktur för eleven, dess 

föräldrar och lärare. I övrigt anser jag att skollagen inte visar så mycket tydlighet vad gäller 

dokumentation. Det måste följaktligen vara upp till varje skolenhet att förhålla sig till 

begreppet dokumentation. Det frirum som ges med dokumentation kanske borde styras upp. 

En samsyn kanske vore att önska mellan skolor och lärare.  

I rapporten Individuell planering och dokumentation framgår att även elevens föräldrar 

blir delaktiga i lärandet i och med dokumentation. Egerbladh och Tiller pekar på föräldrar, 

politiker och samhällets krav på dokumentation. 

Dokumentationen ses som ett underlag till utvecklingssamtalet. Hur ser man då på sitt 

arbete med elevdokumentation? Är det ett måste eller kan man se det som en möjlighet? Det 

finns en underton i intervjusvaren som säger att dokumentation, det är något man måste göra.  

dokumentation IUP Lärande 
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Tiden upplevs som ett hinder. Man vill gärna men det är svårt att hinna med att skriva 

kring varje barn. Detta uttryckte även många lärare, enligt Moreau. De menade att 

dokumentation är tidskrävande. 

En sista slutsats av denna studie är att lärarna inte verkar nöjda med sitt arbete kring 

dokumentation och IUP.  Jag märker att det finns en önskan om att hitta ett fungerande system 

samtidigt som en underton lyser igenom om detta som administrativ pålaga. Kan uttryckligare 

direktiv uppifrån kanske hjälpa till att tydliggöra mer exakt hur det ska gå till med 

dokumentation och IUP? Jag tror nog att vi också måste beakta så att IUP inte tenderar att bli 

en skrivbordsprodukt där vikten ligger i hur man fyller i en blankett utan IUP är ett verktyg i 

elevens läroprocess. 

Min egen förståelse kring begreppet dokumentation har förändrats och fördjupats under 

arbetets gång. En bra dokumentation synliggör elevens lärande, den är också en mycket bra 

grund till elevens IUP. Att dokumentationen är viktig inför utvecklingssamtalen framgår 

tydligt men det är inte allt som dokumenterats som kommer fram vid utvecklingssamtalen. 

Vissa sociala företeelser från eleven håller man för sig själv, enligt Maja. I rapporten 

Individuell planering och dokumentation framgår att några lärare dokumenterar både den 

sociala och motoriska utvecklingen, om eleven och föräldern får ta del av denna 

dokumentation framkommer dock inte. Av egen erfarenhet vet jag att den sociala 

dokumentationen ibland kan innehålla känslig information, ska allt delges föräldrarna? Att 

dokumentera barnens arbete med hjälp av videokamera och sedan göra eleverna och deras 

föräldrar medvetna om den läroprocess som ägt rum känns oerhört nyttigt. Det som hindrar 

kan vara jobbet kring metoden. Det kan kännas att det tar mycket tid i anspråk. En av 

informanterna använde sig ju faktiskt av det här i sin undervisning. Kanske borde fler 

anamma detta?! 

Bra dokumentation av elevens lärande är en mycket bra grund för IUP och via IUP blir 

eleven varse sitt lärande.  

Om jag skulle gå vidare i min forskning så är de ämnet lärande jag i första hand 

intresserar mig av.  Elevens lärande, hur man lär, hur de kan göras synligt och hur man som 

lärare kan inspirera till fortsatt lärande. IUP är också intressant att gå vidare med, här finns 

mycket att forska kring. 
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Bilaga 1 
 
Iréne Börjesson  Förfrågan om intervju 
Trollvägen 3 
371 53 Karlskrona  2006-02-20 
 

   
 

    
 
 
 
Hej  
 
Jag skriver en 10 p uppsats vid Växjö universitet ”Att dokumentera lärande”. 
Jag vill genom intervjuer ta reda på vad, hur och varför man dokumenterar. 
 
Jag undrar om det skulle vara möjligt för Di att ta emot mig för att genomföra 
en intervju om hur Du dokumenterar Dina elever? 
 
Jag har en undran till: skulle Du kunna tänka Dig att göra en tankekarta jag 
får ha med i min uppsats, där Du skriver upp alla ord Du kommer att tänka på 
när Du hör ordet dokumentation? För anonymitet: skriv inte Ditt namn på 
framsidan ;-) 
 
Har Du tid, möjlighet och lust att hjälpa mig? 
 
Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor kring dokumentation och 
lärande. Intervjun skulle jag vilja spela in på band, detta kommer att förstöras 
efter att jag bearbetat intervjun. Du kommer naturligtvis att vara anonym i 
min uppsats. Jag kommer inte heller att namnge skolan Du jobbar på. Ställer 
Du Dig positiv till min förfrågan kommer jag att skicka intervjufrågorna till Dig 
någon vecka innan intervjun för att ge Dig tid att tänka igenom Din syn på 
området. 
 
Det vore önskvärt om Du har möjlighet att lämna svar via sms alt. e-mail 
annars via telefonkontakt. 
 

 0709-546794    alt. 0455/26203 
 

 irene.borjesson@svettparlan.se 
 
Med hopp om ett positivt svar 
 
 
Iréne Börjesson 
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Bilaga 2 

 
 
Intervjufrågor    
 

 

1. Definiera begreppet lärande, vad innebär det för Dig? 

2. Dokumenterar Du kring Dina elever? 

3. Hur initierar Du ett nytt område, kapitel, begrepp, tema etc.? 

4. Vad om Dina elever dokumenterar Du? 

5. Hur vet Du att Dina elever lär sig samt vad de kan? 

6. När börjar Du dokumenterat kring Dina elever? 

7. Finns det/använder Du någon mall? 

8. Vad är dokumentationens primära syfte? 

9.  Diskuteras dokumentation på Din skola? 

10.  Vilka olika redskap/hjälpmedel använder Du för att dokumentera? 

11.  Har Du några/någon förebild – eller hämtat inspiration någonstans ifrån? 

12.  Dokumenterar Du olika i olika ämnen alternativt beroende på åldrar? 

13.  Skriver Du IUP? 

14. Vem/vilken aktör tror Du gör störst vinst gällande dokumentation? 
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Bilaga 3                    Alices tankekarta 
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Bilaga 4                    Beas tankekarta 
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Bilaga 5                  Jennys tankekarta 
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Bilaga 6                   Linas tankekarta 
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Bilaga 7                  Majas tankekarta 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


