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Abstrakt 

Annie Schönbeck 

 

Dokumentation av barns matematikutveckling i förskolan  

-  En kvalitativ studie av hur pedagoger i förskolan dokumenterar barns utveckling i matematik. 

 

Documentation of children’s mathematical development in preschool 

A qualitative study of how educators in preschool document children’s development in mathematics. 

42 sidor  

 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur pedagoger i förskolan följer och dokumenterar 

barnets utveckling inom målområdet matematik. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer 

med verksamma förskollärare. I undersökningens resultat framgår det både hur frekvent 

dokumentation av barns matematikutveckling sker och att val av metod och verktyg för att 

genomföra dokumentationen skiljer sig åt mellan de olika pedagogerna. Studien visar även att 

förskollärarna anser att dokumentation av barns matematikutveckling är en viktig del av 

verksamheten, men att tiden inte alltid upplevs räcka till för att kunna resultera i en omfattad 

dokumentation. Ytterligare något intressant som går att finna i resultatet är att tolkning av de 

olika dokumentationsmetoderna går isär och att dess innebörd därmed inte är enhällig. 

Slutligen visar studiens resultat att det tidvis upplevs svårt att genomföra läroplanens uppdrag 

att följa och dokumentera barnets utveckling utan att det blir en form av bedömning av barnets 

lärande. 

Nyckelord: Dokumentation, förskola, barn, matematikutveckling 
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1. Inledning/Bakgrund 
Enligt utbildningsdepartementet (2001) är matematiken ett ovärderligt ämne som hjälper oss 

att förstå vår omvärld. PISA-undersökningen 2009 (Skolverket, 2010a) visar att svenska 

elever har blivit allt sämre i matematik och att intresset för ämnet har minskat. 

Utbildningsdepartementet (2001) skriver att det minskade intresset riskerar att påverka 

individens fria val genom att dels påverka utbildningsmöjligheter och dels individens privatliv 

då kunskap i matematik är en grund för förmågan att hantera den egna ekonomin. 

Matematiken är således ett viktigt ämne och regeringen bedömer att det bör utarbetas en 

handlingsplan för att motverka denna nedåtgående trend och att alla skolenheter från 

förskolan upp till gymnasieskolan ska införlivas i planen (Utbildningsdepartementet, 2001).  

När jag varit ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har jag upplevt att många 

pedagoger är väldigt medvetna om att matematiken är viktig och att det finns många olika sätt 

att integrera matematik i verksamheten. Jag har däremot uppmärksammat att det ofta 

förekommer diskussioner emellan pedagogerna kring hur barnens matematiska utveckling på 

bästa sätt bör dokumenteras. Genom mina vikariat inom förskolor kom jag i kontakt med en 

matematikutvecklare som förstärkte min upplevelse av att pedagoger ofta är väldigt bra på att 

genomföra matematikaktiviteter tillsammans med barnen men att arbetet med att dokumentera 

och följa upp det lärandet som uppstår, inte alltid sker i lika stor omfattning.  

Förskolan ska ge barnet tillfälle och möjlighet att erövra den grund av kunskap som behövs 

för ett vidare liv i vårt samhälle (Skolverket, 2012). I läroplanen framgår det att ”förskolan 

ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö 98, reviderad 2010:5). Förskolan ska 

således lägga den matematiska grunden för barns fortsatta lärande inom ämnet. Det är ett 

ansvarsfullt uppdrag då de första erfarenheterna barn får av matematik är väldigt 

betydelsefulla för hur deras lust inom området utvecklas (Doverborg & Emanuelsson, 2010). 

Förskoleverksamheten ska ”utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” 

(Lpfö 98, reviderad 2010:9). Vidare står det i Läroplanen att (Lpfö 98, reviderad 2010:14) för 

att ”stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, 

kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika delområdena”. För att 

förse sig med denna kunskap krävs det att pedagogen synliggör barnets lärande genom att 

dokumentera, följa upp och analysera barnets utveckling (Skolverket, 2012). Under 

förskoleåren sker en stor progression hos barnet gällande den matematiska utvecklingen och 

det är därmed nödvändigt att kontinuerligt dokumentera och reflektera kring barnets lärande 



6 
 

för att kunna stimulera barnet i jakt på ny kunskap på bästa sätt (Johansson & Wirth, 2007). 

Utan dokumentation och uppföljning av barnets utveckling kan det därmed bli svårt för 

förskolläraren att få kunskap om var i sitt lärande barnet befinner sig. Det kan medföra att 

barnet inte får den stimulans det behöver för att ta sig vidare i utvecklingen (Ellmin & Ellmin 

Cederholm, 2012).   

I kvalitetsgranskningen av skolinspektionen (2011) framkom det att många förskollärare 

upplever det svårt att veta hur de ska dokumentera och följa barns utveckling och kunnande. 

En anledning som skolinspektionen fann till varför dokumentationen upplevdes svår var att 

förskollärarna var rädda att det skulle framstå som en bedömning av barnet (Skolinspektionen, 

2011). I förskolans läroplan framgår det tydligt att syftet med dokumentation av barns 

utveckling och lärande är att utvärdera verksamheten och inte barnen (Skolverket, 2010b).  

1.1 Dokumentation enligt läroplanen 
I läroplanen står det för att ”skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och 

lärande följas, dokumenteras och analyseras” (Lpfö 98, reviderad 2010:14). Det framgår 

därmed att utvecklingen av varje barns kunnande och lärande noggrant ska dokumenteras, 

följas upp och analyseras. I förskolan finns det inga uppnåendemål, det vill säga mål som 

barnet måste uppnå. Istället finns det strävansmål, färdigheter och förmågor som förskolan 

ska sträva mot att barnet utvecklar genom att erbjuda stimulerande aktiviteter och miljöer. 

Eftersom det inte finns några krav på vad barnet måste kunna så är det inte barnet som ska 

vara föremål för någon utvärdering eller bedömning utan verksamheten och huruvida den 

arbetar i enlighet mot de nationella målen (Skolverket, 2008). I den nya läroplanen har 

uppföljning, utvärdering och utveckling fått ett eget kapitel. I och med att läroplanen blivit 

tydligare i sin formulering kring dokumentationen så har det blivit ännu viktigare att påvisa 

hur verksamheten stimulerar barnens lärande (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). 

Kontinuerlig dokumentation av barnets lärande och utveckling under året är en förutsättning 

för att det ska kunna ske någon uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Dokumentation är ett medel för att nå utveckling, inte ett mål i sig (Ellmin & Ellmin 

Cederholm, 2012). Arbetslaget i förskolan ska dokumentera och följa barnets 

kunskapsutveckling inom målområdena och sätta det i relation till de förutsättningar som 

verksamheten erbjuder barnet. Ytterligare en anledning till att det är viktigt att pedagogerna 

har kunskap om barnets lärprocess är att det i läroplanen framgår att arbetslaget ska 
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uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd i sitt lärande samt ge extra stöd till 

dessa individer (Lpfö 98, reviderad 2010). 

1.2 Vad innebär matematik i förskolan 
År 2008 gav regeringen Skolverket i uppdrag att förtydliga den rådande läroplanen. 

Matematiken var ett av de områden som skulle kompletteras (Skolverket, 2011) och ges ett 

större utrymme i verksamheten (Skolverket, 2009). Bakgrunden till regeringens uppmaning 

var att de ansåg att ”förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte har 

utnyttjats fullt ut” (Skolverket, 2009:5). I förskolans läroplan finns som tidigare nämnt inga 

uppnåendemål utan enbart mål som ”anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den 

förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan” (Lpfö 98, reviderad 2010:8).  

I läroplanen finns det fyra mål som direkt rör matematiken i förskolan. Det första målet avser 

didaktikens ”Vad-fråga”, medan de tre följande besvarar ”Hur-frågan”.  

Förskolan ska sträva efter att 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,” 

 ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,” 

 ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp,” 

 ”utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”  

 

                                                                                           (Lpfö 98, reviderad 2010:10). 

I och med att matematiken i förskolan består av både en didaktisk del och en kunskapdel, 

kommer jag i denna studie att beröra båda sidor, med fokus på den didaktiska delen gällande 

dokumentation. 
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2. Syfte 
Alternativ 1: Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger följer och dokumenterar 

barns matematiska utveckling i förskolan, för att kunna stimulera barnets utveckling och föra 

lärandet framåt.  

2.1 Frågeställning 

Hur följer och dokumenterar pedagoger i förskolan barns matematiska utveckling? 
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3. Tidigare forskning 
I den här delen belyses tidigare forskning och vad den kommit fram till gällande vikten av 

dokumentation i förskolan. Olika sätt att dokumentera på kommer att lyftas fram och slutligen 

klarläggs varför den matematiska utvecklingen som sker hos barn i förskoleåldern är relevant 

att följa.  

3.1 Observation 
I läroplanen nämns inga metoder för hur insamlingen av data kring barns utveckling och 

lärande ska ske. I Skolinspektionens (2011) publikation Förskolans pedagogiska uppdrag 

lyfts däremot observation fram som ett sätt för pedagogen att inhämta information om hur och 

vad barnet lär för att sedan kunna utvärdera och förbättra verksamheten.  Løkken & Søbstad 

(1995) definierar begreppet observation som en medveten iakttagelse av något, som sedan kan 

fungera som en utgångspunkt för vidare reflektion och arbete. Bjervås (2011) påpekar att det 

är angeläget att reflektionerna som följer en observation sker i samspel med andra. Åberg & 

Lenz Taguchi (2000) lyfter även de fram observationen som en medveten iakttagelse av något 

som förskolepersonalen blivit uppmärksammad på i verksamheten och som kan väcka 

nyfikenhet för vad man vill gå vidare med för fortsatt dokumentation. Askland (2006) skriver 

att observation handlar om att personalen väljer ut något som de vill fokusera, iaktta och 

undersöka genom t ex dokumentation.  Observation av barn i förskolan kan enligt Rubinstein 

Reich & Wesén (1986) vara ett sätt för pedagogen att planera och utveckla verksamheten 

samt ett sätt att uppmärksamma både barnet och den vuxnes agerande. 

Skolverket skriver att det under 1930-talet började bli vanligt att observera barn i 

verksamheten. Syftet med de traditionella barnobservationer var att kontrollera barnet utefter 

förutbestämda kriterier angående vad barn ansågs borde kunna vid en viss ålder. Pedagogen 

kunde följa färdiga scheman som talade om var i sin utveckling barnet borde ligga. De skriver 

vidare att det än idag används observationsunderlag i förskolan som syftar till att undersöka 

huruvida barnets kunskap och förmåga ligger i fas med barnets ålder. Skolverket anser att 

dessa observationsmaterial inte går att förena med läroplanens ändamål. Lenz Taguchi (2000) 

påpekar dock att dagens observationer för det mesta inte har som syfte att fastställa huruvida 

barnet följer en normalkurva eller inte utan istället har blivit ett sätt för pedagogen att kunna 

utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. Observationer är enligt Bjervås (2011) en del i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Dahlberg m.fl. (2001) väljer däremot att 

tydligt skilja på den pedagogiska dokumentationen och observationer med föranledning till att 

de anser att den pedagogiska dokumentationen försöker förstå vad som sker med barnet i en 
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viss situation utan att göra någon bedömning, medan observationer avser kontrollera barnet 

utefter bestämda kriterier. Observation är således inte helt fritt från komplikationer. Som 

observatör kan du aldrig vara helt objektiv utan din närvaro kommer alltid påverka situationen 

(Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). Även pedagogens helhetsupplevelse av barnet byggt 

på tidigare erfarenheter speglar av sig på hur pedagogen upplever enskilda situationer med 

barnet (Løkken & Søbstad, 1995). 

3.2 Varför är det viktigt att dokumentera? 
Förskolans kvalitet ska systematiskt och kontinuerligt ”dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas” (Lpfö 98, reviderad 2010:14). För att det ska vara möjligt krävs det att barnens 

lärande och utveckling inom de olika målområdena kartläggs. Dokumentation av barns 

utveckling och den pedagogiska verksamheten är en förutsättning för att kunna analysera och 

ta beslut inför framtida lärprocesser (Lenz Taguchi, 2000). Ellmin & Ellmin Cederholm 

(2012) skriver att utan kunskap om vad barnet faktiskt lär sig i förskolan är det omöjligt att 

fastställa verksamhetens kvalitet.  

Skolverket menar att dokumentation i förskolan är ett tillvägagångssätt som används för att få 

ökad förståelse av barns upplevelser och intressen samt för att kunna göra en utvärdering av 

verksamheten. Ett syfte med den pedagogiska dokumentationen är enligt Lenz Taguchi (1997) 

att synliggöra vilken barnsyn och vilket förhållningssätt pedagogerna har och öppna upp för 

eventuella förändringar. För att kunna utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet samt den 

egna professionen krävs det att läraren är kompetent och delaktig i verksamheten (Doverborg 

& Emanuelsson, 2010).  En fortlöpande dokumentation, uppföljning och analysering av 

barnets utveckling är nödvändig för att kunna kontrollera hur väl förskolans verksamhet möter 

barnets behov och erbjuder möjlighet till lärande. Allmänna råd poängterar att ”följa upp” 

barns utveckling inte är att likställa med att ”bedöma” barns utveckling (Skolverket, 2005:41). 

Bjervås (2011) ser däremot lärarens uppdrag att bedöma och utvärdera verksamheten, men 

inte barnet, som problematiskt då verksamhetsutvärderingen ska ske genom att läraren 

systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp och analyserar barnets lärande. Hon 

menar vidare att dokumentationen gör barnet till ett subjekt och föremål för en individuell 

bedömning och granskning och att en bedömning utav barnet därmed är väldigt svårt att 

undvika.   

Dokumentation i förskolan synliggör individen och gör barnets röst hörd och underlättar på så 

sätt för verksamheten att utgå från ett barnperspektiv (Lindgren & Sparrman, 2003). Enligt 
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Emilsson (2003) har även mycket små barn ett behov av att få uttrycka sig och det är den 

vuxnes ansvar att möjliggöra det. Skolinspektionen (2011) skriver att om barnen i förskolan 

inte får tillräckligt med utrymme till sitt lärande under sin förskoletid kan det påverka 

individens lärande under senare år. De skriver också att ”mycket lärande sker ogenomtänkt 

och oreflekterat” (Skolverket, 2011:7) i förskolan. Skolinspektionen tar upp vikten av att 

verksamheten arbetar i enlighet med samtliga av läroplanens strävansmål och att dessa 

synliggörs och att det förs diskussioner och analyser av dessa. Det är ett sätt för förskolan att 

se till så att alla barn ges möjlighet att utveckla nya förmågor. I förskolan läroplan framgår det 

att verksamheten ska ta avstamp i barnens erfarenheter, intressen och behov. För att få 

kunskap om det krävs det att förskollärarna dokumenterar, följer upp och analyserar barns 

utveckling inom målområden.  

3.3 Dokumentation och pedagogisk dokumentation 
All insamling av barnets egna teckningar eller foton som tas i verksamheten kan kallas för 

dokumentation. Pedagogisk blir dokumentationen först när den blir föremål för reflektion och 

används för att arbeta vidare med i syfte att föra verksamheten framåt (Lenz Taguchi, 1997). 

Det är inte vad som dokumenteras som är det viktiga utan hur arbetet med dokumentationen 

ser ut.  Enligt Skolverket är reflektionerna kring dokumentationen en viktig nyckelfaktor i den 

pedagogiska dokumentationen och det är viktigt att barnet får vara delaktigt i samtliga steg av 

dokumentationen, både gällande vad som dokumenteras och hur det dokumenteras. Den 

pedagogisk dokumentation är en dokumentation som avser att synliggöra det lärande som sker 

hos barnet i relation till dess omgivning. Syftet med den pedagogiska dokumentationen är att 

förskollärarna ska kunna ta del av barnets intresse, lärande och erfarenheter som ett led i att 

utvärdera, utveckla och förbättra verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Enligt Dahlberg m.fl. (2006) kan den pedagogiska dokumentationen göras på olika sätt och 

med hjälp av olika redskap. Det kan vara anteckningar, fotografier, barnets egna alster eller 

videoinspelningar.  

Dahlberg m fl. (2001) framhåller att pedagogen är en medskapare i den pedagogiska 

dokumentation och att dennes närvaro är med och utformar hur dokumentationen blir. 

Dokumentationen är inte en sann bild av verkligenheten utan något socialt konstruerat 

(Dahlberg m fl. 2001). Genom att bidra till reflektion synliggörs vilken kunskap som skapats 

hos barnet samt vilka frågor som uppstått och var det fortsatta intresset ligger. Skolverket 

menar är det i första hand barnets reflektioner som ska avgöra hur pedagogen väljer att gå 

vidare. Efter samtal med barnet kan pedagogerna tillsammans analysera än mer djupgående 
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kring både dokumentationen och barnets reflektion. Den pedagogiska dokumentationen är inte 

en färdig slutprodukt utan en ständigt pågående process som tillåter barnen och de vuxna att 

se vilket lärande som sker under tiden som det sker. Den pedagogiska dokumentationen består 

av två viktiga områden, nämligen den process som sker när dokumentationen äger rum och 

den process som uppstår vid reflektionerna kring dokumentationen (Buldu, 2010). Buldu 

(2010) skriver vidare att den pedagogiska dokumentationen är en form av formativ 

bedömning som tillåter läraren att se den pågående lärandeprocessen och förbättra 

möjligheterna till lärande under tiden genom att antingen förändra den egna praktiken eller 

miljön.  

Skolverket anser att en dokumentation går att utläsa på en rad olika sätt beroende på vilka 

”glasögon” pedagogen har på sig. Genom att se på dokumentationen via olika ämnesområden 

kan olika läranden hos barnet urskiljas. Med ”matematikglasögon” på sig kan pedagogen 

lättare se var barnet befinner sig i sin matematiska utveckling. En och samma dokumentation 

kan därmed ge upphov till olika kunskap kring barnets erfarenhet inom olika ämnesområden. 

För att som pedagog kunna få syn på de olika delområdena i dokumentationen krävs det att 

pedagogen har en god ämneskunskap. Desto bättre ämneskunskap desto mer lärande ser 

pedagogen i dokumentationen. 

3.4 Spaltdokumentation 
Skolverket beskriver spaltdokumentation som en skriftlig dokumentation bestående av tre 

huvudrubriker. Huvudrubrikerna är vad barnet gör, vad barnet säger och reflektioner kring 

det. Under den första rubriken, vad barnet gör, skriver pedagogen ner vad som sker och hur 

det sker. Det kan vara samspel med andra barn. Under den andra rubriken, vad barnet säger, 

antecknar pedagogen så mycket denne hinner av vad som sägs. Den tredje rubriken, 

reflektioner, skriver pedagogen ner tankar kring det som observeras. Här kan barnens 

reflektioner med fördel tas in och bidra till en mer nyanserad reflektion. 

3.5 Portfolio 

Ordet portfolio kommer från latinets ord port som betyder bära och folio som betyder blad.  

En portfolio kan se ut på olika sätt. Det kan vara en cd-skiva, en pärm eller en låda där det 

insamlade material läggs ner. Gemensamt är att det är ett ställe där pedagoger samlar barns 

verk och dokumentationer kring barnets lärprocess för att barnet sedan ska kunna reflektera 

kring det egna lärandet. Den vanligaste portfolioformen är användandet av en pärm. Vad som 

sätts in i pärmen skiljer sig åt från förskola till förskola men en gemensam nämnare är att det 



13 
 

som sätts in i portfolion ska ha en tydlig anknytning till läroplan. Barnets enskilda lärande står 

i fokus i portfoliometodiken. Det är lärprocessen som är det viktiga, inte resultatet (Ellmin & 

Ellmin Cederholm, 2012) 

I skollagen står det att den svenska skolan ska vara en skola för alla. Genom arbetet med 

portfolio skriver Ellmin & Ellmin (2003) att varje barns utveckling och lärande synliggörs 

utifrån varje individs förutsättningar samt att det hjälper pedagogen i arbetet med att utforma 

verksamheten efter barnens förutsättningar och intresse. Syftet med portfolio är att ge 

pedagogen ett underlag för att kunna se barnets lärande och därmed kunna förbättra den egna 

praktiken, samt att hjälpa barnet se och bli delaktig i det egna lärandet (a.a.). Människan har 

ett behov av att få positiv bekräftelse från omgivningen för att utveckla en tilltro till den egna 

förmågan att lära. Genom dokumentation blir barnet både sett, hört och bekräftat i positiv 

bemärkelse (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). 

3.6 Etik inom dokumentation 
Ellmin & Ellmin Cederholm (2012) skriver att det finns många möjligheter med 

dokumentation. Men att den innebär ett stort etiskt ansvar hos pedagogen då felanvänd 

dokumentation kan förminska och hämma barnet istället för att stärka det och bidra till vidare 

utveckling (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). I förskolans läroplan framgår det etiska 

förhållningssätt som verksamheten grundar sig på, det är allas lika värde, rättigheter och 

skyldigheter samt individens okränkbarhet, frihet och integritet (Lpfö 98, reviderad 2010). 

Arbetet med att dokumentera, följa upp och analysera ett barns lärprocess kräver många etiska 

överväganden. Pedagogerna behöver vara överrens om syftet med kartläggningen, vad som 

ska dokumenteras, vilka verktyg och metoder som ska användas samt hur dokumentationerna 

ska förvaras.  

Skolverket påpekar att pedagogen bör vara uppmärksam på huruvida barnet är bekvämt med 

att exempelvis fotograferas i arbetet med dokumentation. Visar barnet tecken på olust eller 

obehag bör dokumentationen avbrytas. Även i efterarbetet, såsom vid urval av foton, bör 

barnet vara delaktigt i att sovra bland bilderna och välja ut vilket eller vilka foton som ska 

vara föremål för vidare reflektion.  På grund av att dokumentationen ska vara tillgänglig för 

samtliga i verksamheten, barn, pedagoger och vårdnadshavare ställer det än högre krav på att 

dokumentationen och efterarbetet med den är väl igenomtänkt. Samtidigt som den ska vara 

tillgänglig måste den förvaras så att den inte hamnar i orätta händer. 
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3.7 Barnsyn 
I FN:s barnkonvention framgår det tydligt att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet 

samt att barnet själv ska få vara delaktigt och ha inflytande i frågor som rör den egna personen 

(Hammarberg, 2006). Bjervås (2003) skriver att vuxna ofta tolkar in den egna uppfattningen 

om vad barnet behöver i det barnet uttrycker sig vilja ha. Vilken barnsyn en pedagog har visar 

sig inte enbart i tal och skrift utan kommer dagligen till uttryck i förskolans verksamhet i form 

av pedagogernas handlingar. Pedagogens barnsyn avspeglar sig i vilka aktiviteter som 

anordnas samt hur de organiseras. Sättet att se på barns utveckling och kunskapsskapande är 

även avgörande för vilka förväntningar som finns på barnet samt vilka kompetenser och 

möjligheter individen anses ha (Bjervås, 2003).  

Ett sätt att se på barnets utveckling och lärande är att anse att allt lärande finns naturligt inom 

barnet och att kunskap skapas allt eftersom barnet mognar och utvecklas. Utvecklingen ses 

därmed som förutsägbar och anses följa bestämda utvecklingsstadier (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). Genom detta synsätt anses det inte finnas någon anledning till att försöka 

fortsätta utmana ett barn som inte klarade av en uppgift då det innebar att barnet inte uppnått 

den inre mognaden för att lyckas. Genom att inte ta tillvara på lärprocessen, utan att istället 

anta att barnet inte var moget för vidare stimulans, riskerar barnets kompetens förbli 

outforskad (Bjervås, 2003). 

Ytterligare en barnsyn är att se barnet som en individ full med kompetens och förmåga att 

utvecklas och som inte enbart återskapar kunskap utan även skapar egen, ny kunskap. Både 

barnet och pedagogen är delaktiga i lärprocessen och läraren utmanar barnet att själv komma 

med lösningar på problem, antingen på egen hand eller i samspel med sina kamrater (Bjervås, 

2003).  

3.8 Varför är matematiken i förskolan viktig? 
Johansson & Wirth (2007) skriver att det finns brister i svenska elevers matematikförmåga. 

De menar att en viktig orsak till detta tros vara bristande kunskaper gällande den 

grundläggande matematiken. Förutsättningar för att erövra denna grundfärdighet bör ges 

redan under förskoleåren. Det handlar framförallt om ramsräkning och sifferkunskap vilket är 

två grundläggande färdigheter som barn behöver erövra för vidare begreppsutveckling (a.a.). 

Även Björklund (2009) framhåller vikten av att barn redan i förskolan ges möjlighet till att 

utveckla sin matematiska förståelse då det redan hos mycket små barn går att identifiera en 

nyfikenhet och lust att förstå sin omvärld utifrån matematisk kontext såsom rumsuppfattning, 

mängder och antal. 



15 
 

En studie genomförd i USA, Kanada och England av barn i åldern 5-14 år med syftet att se 

vilken faktor som spelade störst roll för barns färdigheter i matematik, visade att barnens 

tidiga kunnande i matematik var den mest betydande faktorn. Barns tidiga färdigheter i 

matematik spelade större roll för deras prestationer i skolan än vad deras socioemotionella 

beteende, deras sociala färdigheter och läsförmåga gjorde (Duncan m.fl. 2007). Även en 

liknande studie gjord i Europa påvisar de tidiga insatsernas långsiktiga inverkan på barnets 

senare inlärning. I studien framgår även att resultaten varit som allra tydligast gällande barn 

från socioekonomiskt missgynnade familjer, barn som annars riskerat att få det svårt i skolan 

(European Union, 2006).   

Enligt Duncan m.fl. (2007) finns det ett tydligt samband mellan barn i förskolans kunskap i 

matematik och deras senare färdighet i ämnet. Lundberg (2009) skriver vidare att studier visat 

att sambandet mellan små barns matematiska förmåga och elevers senare prestationer är så 

pass starkt att det i stort sett redan under förskoleåldern går att förutspå hur det kommer att gå 

för eleven under gymnasiet. Forskarna menar vidare att tidiga matematiska insatser är viktiga 

för den senare matematiska utvecklingen hos människor.  Kvaliteten på 

matematikundervisning i förskolan (Skollagens (SFS 2010:800) definition av undervisning är 

lärarledda aktiviteter styrd av exempelvis en förskollärare) har därmed en mycket stor 

betydelse för barnets kommande prestationer inom ämnet under senare år i skolan. Lundberg 

(2009) lyfter Siegler och Ramanis (2008) studie ”som hävdar att man kan stimulera 

taluppfattningen redan hos förskolebarn så att de underprivilegierade kommer i kapp sina mer 

gynnade kamrater och därmed får en god start i räkneinlärningen i skolan” (Lundberg, 

2009:4). 

Även utbildningsdepartementet (2001) lyfter hur viktig den tidiga matematiska stimulansen är 

för barn i relation till deras fortsatta matematikutveckling. Nobelpristagare i ekonomi, 

Heckman (2000), hävdar att insatser inom lärande som sätts in redan under förskoleåldern är 

mer effektiva då de ger bättre avkastning i form av lärande än vad utbildning senare i livet 

gör. Han menar vidare att samhället inte har råd att vänta med att sätta in insatser och åtgärder 

då det då kan vara för sent. Jonsson (2011) visar i sin doktorsavhandling att matematik och 

språkutveckling numera jämställs med leken i förskolan. Det framkom även i hennes 

doktorsavhandling att det inte var önskvärt att förskolans arbetsformer och innehåll skulle bli 

lika skolans. 
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4. Teorianknytning 
I den här delen belyses olika teorier på hur kunskap skapas och hur de ses i relation till min 

studie. 

4.1 Piagets utvecklingspsykologi 
Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk forskare som haft ett stort inflytande på hur den 

allmänna synen på barns utveckling sett ut. Han var verksam under större delen av 1900-talet 

och hann med att publicera en stor mängd texter om utveckling. Piaget intresserade sig för 

människans tankeprocess och ”var mer intresserad av frågan hur barn kommer fram till ett 

svar eller en föreställning om världen, inte om de kan svara på standardiserade frågor på test” 

(Säljö, 2010:163). För den pedagogiska verksamheten innebär det här att det är barnets 

resonemang som är det viktiga, inte slutprodukten. Piagets teori kan kallas för 

individualkonstruktivism […] det vill säga tankegången att det är den enskilda individen som 

själv konstrukturerar sin verklighetsbild utifrån sina egna erfarenheter” (Säljö, 2010:165). 

Det som Piaget kanske är allra mest känd för är sin uppdelning av utvecklingens olika faser. 

Hans stadieteori bygger på att människans kognitiva utveckling genomgår några på förhand 

bestämda stadier och att människan måste ta sig igenom ett stadium för att bli mogen för 

nästa. Det innebär att undervisningen måste anpassas till det stadium som barnet befinner sig 

på och att utvecklingen och lärandet inte går att påskynda (Säljö, 2010). Säljö (2010) 

översätter Piagets tankar i följande citat: ”Kom ihåg att varje gång man alltför tidigt 

undervisar ett barn om något som barnet kunde kommit underfund med på egen hand, så 

hindras barnet från att upptäcka detta och därför också från att förstå det fullt” (Säljö, 

2010:169). Ett barn som inte förstår en viss sak anses helt enkelt inte vara mogen för 

uppgiften och det finns ingen anledning till vidare stimulans inom området utan det enda är att 

vänta ut att barnet ska mogna (a.a). Piagets utvecklingsstadium tar ingen hänsyn till olika 

kulturer utan förutsätter att alla barn följer samma schema oavsett var i världen de växt upp 

(Säljö, 2010; Hwang & Nilsson, 2011). Omvänt kan tänkas att om ett barn väl befinner sig i 

rätt mognadsstadium för att klara av en uppgift så behövs ingen lärare då barnet redan är 

mogen att genomföra uppgiften på egen hand. Lärarens roll blir därmed relativt liten och 

passiv (Säljö, 2010). Det här kan ses i relation till min studie då rollen förskolläraren anser sig 

själv ha i barnets utveckling påverkar hur pedagogen väljer att arbeta med dokumentation. 
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Piaget såg barn som aktiva i sin egen kunskapsutveckling och som fullt kapabla till 

avancerade tankebanor, med den begränsningen att det sker inom ramen för deras 

utvecklingsstadium.  Eftersom barnen ses som aktiva varelser kräver det att aktiviteterna som 

erbjuds innebär en aktiv medverkan och gärna ett samspel barnen emellan.  Rätten till 

utbildning sågs som en förutsättning för att barnet skulle kunna utvecklas och Piaget ansåg att 

barnet inte skulle kunna nå sin fulla kognitiva kapacitet utan insats utifrån (Säljö, 2010). 

4.2 Pragmatismen  
Inom pragmatismen anses kunskap vara det som människan använder sig av för att underlätta 

vardagen och lösa problem (Säljö, 2010). Det anses vara omöjligt att sära på teori och praktik 

inom kunskapsbegreppet. Praktiska handlingar är omöjliga att genomföra utan reflektion och 

bakomliggande teori. Hur pedagogen förenar sitt uppdrag att dokumentera barns 

matematikutveckling med terori. Hur pedagogen reflekterar kring sitt uppdrag att 

dokumentera barns matematikutveckling och förenar det praktiska arbetet med den 

bakomliggande teorin är något som berör studiens syfte att ta reda på hur pedagoger 

dokumenterar och följer barns utveckling i matematik.  

Pragmatismen har många förespråkare och en av de stora var John Dewey (1859-1952). 

Dewey ansåg att skolan måste ta fasta på barnets tidigare erfarenheter och bygga vidare 

därifrån för att ge barnet de kunskaper som behövs för att leva i vårt samhälle (Säljö, 2010). 

Barn ska fostras till att bli demokratiska medborgare vilket medför att barnet redan i skolan 

bör ha ”inflytande på innehåll och form” (Säljö, 2010:178). Säljö (2010) skriver att språket 

har en väsentlig roll i urformningen av ny kunskap. Genom att samtala med andra vidgas våra 

erfarenheter och vi kan få kunskap som sträcker sig utanför det eget upplevda. I arbetet med 

dokumentation uppstår naturligt många situationer som kan generera i samtal mellan de olika 

parterna. Hur arbetet med dokumentation fortlöper i förskolan är något som undersöks i 

studien.   

Barn lär sig inte alltid det som den vuxne menar att barnet ska lära sig utifrån en viss 

situation. En anledning till det kan vara att barnet inte finner ämnet eller aktiviteten intressant 

eller känner att hon/han kan relatera till det. Lärtillfällena måste således kännas meningsfulla 

för barnet (Säljö, 2010). Studien belyser detta genom att ta upp pedagogernas dokumentation 

av barnets matematiska utveckling i syfte att kunna skapa en stimulerande verksamhet som 

utgår ifrån barnets intresse och tidigare erfarenheter.   
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Dewey talar om ett begrepp som han benämner inquiry. Med det menas ett problembaserat 

lärande som utgår ifrån det aktiva barnet. Det är först när människan stöter på ett problem som 

denne verkligen tänker. Genom att utgå från problemet som uppstått söker människan 

information för ökad förståelse och erövrar därmed ny kunskap. Inquiry innebär inte någon 

färdig slutprodukt utan nya problem kommer ständigt uppstå och leda till ny kunskap. För 

Dewey är den idealiska pedagogen någon som ”förmår möta barns frågor och undran, och 

integrera deras erfarenheter i undervisning så att kunskaperna fördjupas” (Säljö, 2010:182). 

Sett ur Deweys teori om inquiry kan dokumentation av barnets matematikutveckling fungera 

som ett verktyg för att få kunskap om var barnets fortsatta intresse ligger vilket därmed 

kopplas till min studie.   

4.3 Sociokulturella perspektivet 
Ur det sociokulturella perspektivet ses interaktion och samspel som avgörande faktorer för 

lärande och utveckling. Kommunicering av vad som sker i verksamheten blir i den här teorin 

nyckeln till framgång (Emilsson, 2003). Även Säljö (2010) lyfter fram samspelets betydelse 

och att genom det blir kunskap något vi deltar i snarare än överför mellan oss (Säljö, 2010). 

Genom det sociokulturella perspektivet flyttas fokus från det enskilda barnet till att handla om 

barnet i relation med dess omgivning (Emilsson, 2003). Genom att syftet med dokumentation 

av barns utveckling är att förbättra verksamhetens utformning är relationen mellan barnet och 

dess omgivning relevant att studera i förhållande till min studie.  

Det sociokulturella perspektivets fader kan sägas vara Lev Vygotskij (1896-1934), en rysk 

pedagog som arbetade med frågor kring barns utveckling och lärande (Säljö, 2010). Hans 

pedagogik grundar sig på att det finns ett starkt samband mellan människans samspel med 

andra och dess utveckling (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). Enligt Vygotskij har ett barn 

som blir uppmärksammat på vad det är denne lärt sig uppnått en mer avancerad nivå av 

tänkande. Han menar vidare att barn som reflekterar kring sitt lärande med andra och 

undervisar sina kamrater befinner sig i en mycket gynnsam kultur för barnens utveckling 

(Smidt, 2010).  

Med utgångspunkt i Vygotskijs teori om lärande skriver Partanen (2007) att det är pedagogens 

roll att skapa tillfällen då barnet ges möjlighet att reflektera över det egna lärandet. I 

förhållande till studiens syfte att ta reda på hur pedagoger följer och dokumenterar barns 

matematikutveckling är barnets egen medverkan en relevant aspekt att ta hänsyn till.  
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Ett viktigt begrepp inom detta perspektiv är mediering. Med det menas att människan 

använder sig av olika verktyg för att förstå den kontext vi lever i (Säljö, 2010). Enligt 

Vygotskij består dessa verktyg av två olika redskap, ett språkligt och ett materiellt. Det 

språkliga redskapet är symboler som vi använder för att kommunicera med. Vi använder oss 

även av fysiska redskap i vår kommunikation, såsom tangentbord och papper och penna. De 

språkliga och materiella verktyg som används är kulturellt betingade och ser olika ut och 

betyder olika för oss beroende på i vilken kultur vi växt upp i. Det fysiska och det teoretiska 

ses som nära sammanlänkade och är i ständigt beroende av varandra. Språket anses vara det 

allra viktigaste redskapet. Vygotskij framhåller även andra teckens betydelse, såsom bild. Han 

menar att ”det är lika viktigt att påpeka att vi har tillgång till olika medierande system som 

fungerar tillsammans. Vi kan uttrycka oss med bilder och samtidigt kommunicera om dem” 

(Säljö, 2010:188).  Hur pedagoger väljer att dokumentera barns matematikutveckling i 

förskolan och sedan arbeta vidare med det underlag de samlat in är något som lyfts i studien.  

Ett viktigt bidrag som Vygotskij gjort till dagens undervisningssystem är tanken om den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010). Vygotskij anser att alla människor har en 

proximal utvecklingszon som innebär vår potential för vad vi har förmågan att lära oss 

om vi får lite stöttning och hjälp utifrån (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012; Lindahl, 

1998). Den närmaste proximala utvecklingszonen syftar till att någon som lärt sig 

hantera en sak, är på god väg att snart lära sig behärska något nytt. Med stöd från lärare 

eller mer kunnig kamrat kan barnet få hjälp att erövra ny kunskap (Säljö, 2010). Den 

utomstående stödfunktionen i form av en vuxen eller en kamrat kallas för scaffolding. 

Det som man inledningsvis behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av, kan 

man så småningom genomföra på egen hand” (Säljö, 2010:192).  Det är dock viktigt att 

varken stötta barnet för mycket eller för lite. För mycket hjälp kan resultera i att barnet 

inte behöver tänka själv utan blir en passiv åskådare (Säljö, 2010). Ellmin & Ellmin 

(2003) menar att en del dokumentationsmetodiker bygger på tanken kring den 

proximala utvecklingszonen och den externa stöttningens betydelse för utveckling. En 

följd av pedagogernas arbete med att följa och dokumentera barnets 

matematikutveckling leder till ökad kunskap om barnets proximala utvecklingszon, 

vilket kan kopplas till studiens syfte att ta reda på hur pedagoger arbetar med 

dokumentation.  
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5. Metod 
I metoddelen beskrivs hur studien gått till, vilka metoder och hjälpmedel som använts vid 

genomförandet av intervjuer, hur urval och efterarbete sett ut samt studiens validitet.  

5.1Metodval 

Min studie utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen, vilken innebär att den som 

undersöker något samlar in data för att sedan tolka materialet i hopp om ökad kunskap och 

förståelse inom ett specifikt område (Ödman, 2007). Enligt Patel & Davidsson (2003) för den 

hermeneutiska ansatsen med sig en öppen och subjektiv tolkning. 

Enligt Trost (2010) är det studiens syfte som avgör vilken metod som är lämpligast att 

använda sig av. Eftersom syftet med min studie har varit att närma mig hur pedagoger i 

förskolan tänker och agerar kring sitt uppdrag att följa och dokumentera barns matematiska 

utveckling har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden. Ändamålet med den 

kvalitativa metoden är att kunna inta informanternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Bryman (2011) skriver att en skillnad mellan en kvantitativ studie och en kvalitativ är att den 

kvalitativa tar större hänsyn till kontexten och innebär mer av ett djupdyk inom ämnet. 

Enligt Trost (2010) är syftet med en kvalitativ intervju att förstå hur den intervjuade tänker 

och få insikt i vilka erfarenheter denne har (Trost, 2010). Bryman menar (2011) att det finns 

olika varianter av intervjuer. En sort som han nämner är den kvalitativa intervjun som han 

anser kan ses som både en semistrukturerad och som en ostrukturerad intervju. Med det 

menas att intervjuaren ofta har en intervjuguide att luta sig mot, men att ordningen som 

frågorna ställs i och formuleringen kan skilja sig åt från de olika intervjutillfällena. Sättet som 

frågorna ställs på är även ofta informellt och följdfrågor är en stor del av intervjun (Bryman, 

2011).  

Trost (2009) skriver att det finns olika standardiseringar och olika grader av strukturer på 

intervjuer. Hur standardiserad en intervju är, är beroende av hur fri intervjuaren är att anpassa 

frågorna utefter intervjutillfället. Mina intervjuer hade låg grad av standardisering då jag 

formulerade frågorna utefter situationen och ändrade ordning alltefter hur samtalet fortlöpte. 

Även mina följdfrågor såg olika ut beroende på vad informanten sagt. Intervjufrågorna som 

jag utgick ifrån finns redovisade i bilaga A. Hur strukturerad en intervju är beror på vilken 

frihet den intervjuade har att svara fritt på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Mina 

intervjuer hade en låg grad av struktur då frågorna var öppna och informanten fick stort 
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utrymme att svara fritt. Intervjuguiden var däremot mycket strukturerad då jag på förhand 

bestämt vad det var jag ville fråga och vad det var jag ville ha information om.  

5.2 Urval 
Sammanlagt intervjuades sex olika förskollärare på sex olika förskolor i samma kommun. 

Samtidigt som intervjuerna ägde rum pågick det en matematiksatsning då kommunens 

matematikutvecklare besökte förskolorna och informerade förskolepersonalen vikten av att 

kartlägga barnens matematikutveckling. Vid tillfället då jag intervjuade förskollärarna hade 

fyra av de sex förskolorna hunnit få besök av matematikutvecklaren. 

Trost (2010) skriver att hur urvalet av informanter görs inför kvalitativa intervjuer har stor 

inverkan på hur resultatet kommer att bli. Mitt urval kan sägas ha varit målinriktat då jag 

valde att intervjua personer som jag ansåg vara ”relevanta för forskningsfrågorna 

(problemformuleringen)” (Bryman, 2011:434). Trost (2010) menar att det bör finnas en viss 

variation inom homogeniteten bland urvalet. Jag valde att genomgående intervjua pedagoger 

som var färdigutbildade förskollärare och med en spridning på hur länge de varit verksamma 

inom förskolan. Mitt urval kan också delvis ses som ett bekvämlighetsurval då jag kände till 

förskolorna sedan tidigare. Urvalet kan även tolkas som slumpmässigt då pedagogen som 

slutligen intervjuades var den som hade störst intresse till att medverka. Med ett annat urval 

hade resultatet med stor sannolikhet blivit annorlunda. Ett sätt att få ett annat resultat hade 

kunnat vara att välja informanter som samtliga var verksamma inom förskolan fast med olika 

utbildningar.  

5.3 Genomförande 
Trost (2010) skriver att det kan vara en god idé att ta kontakt med lokal media och berätta om 

sin studie på grund av att det är större chans att de som blir tillfrågade önskar delta och är mer 

positiva till att svara på frågor om de känner till studien. Jag valde att underrätta samtliga 

förskolechefer på de berörda förskolorna om mitt examensarbete och önskan om att få 

intervjua ett antal pedagoger, dels för deras godkännande och dels för att de sedan i sin tur 

kunde berätta för sina kollegor att jag kanske skulle komma att ta kontakt med dem. Av den 

anledningen visste de flesta pedagoger vem jag var och vad jag ville redan vid första 

kontakten. Kontakt med informanterna togs via telefon. De informerades om studiens syfte 

och tillfrågades om de var intresserade av att medverka i den. Samtliga tillfrågade ställde sig 

positiva till att medverka. 
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Trost (2010) skriver att det vid kvalitativa intervjuer är bättre att genomföra ett mindre antal 

intervjuer och göra dem med kvalitet istället för att intervjua många med sämre utgång som 

resultat. Jag valde att intervjua pedagogerna enskilt. Trost (2010) lyfter att personer som 

intervjuas i grupp kan känna sig hämmade av det faktum att fler än en person hör det de säger 

och att övriga inte alltid har samma grad av tystnadsplikt. Grupptrycket kan också spela in på 

vad de intervjuade svarar på frågorna. Trost (2010) skriver även att gruppdynamiken kan 

komma att spela in på hur intervjun fortlöper. Risken finns att den som vanligtvis är den 

tystlåtne inte kommer till tals och att den som brukar pratar är den som hörs mest. 

Det är viktigt att platsen som intervjun äger rum på är genomtänkt och att den som ska bli 

intervjuad känner sig trygg där. Dock kan ansvaret inte helt läggas på informanten (Trost, 

2010). Jag valde att låta den intervjuade bestämma över både tid och plats. 

Samtliga intervjuer genomfördes på den intervjuades arbetsplats då det var den plats de valde. 

Jag valde att inte spela in intervjuerna då jag upplevde att pedagogerna som jag skulle 

intervjua kände sig mer bekväma med att jag förde anteckningar istället. 

5.4 Bearbetning 
Trost (2010) skriver att det inte finns någon förutbestämd och allmängiltig mall för hur 

efterarbetet med kvalitativa intervjuer bör se ut, utan att den som undersöker något får 

använda sin kreativitet. Efter varje genomförd intervju renskrevs intervjun omgående för att 

minnet av gester, ansiktsuttryck och formuleringar inte skulle gå förlorade. Intervjuerna skrev 

sedan ut och med hjälp av överstrykningspennor i olika färger söktes likheter och skillnader i 

intervjuerna och svaren tematiserades. För att få en bra översikt över det insamlade materialet 

och vilka resultat som framkommit i intervjuerna, gjordes en tabell där förskollärarnas olika 

svar markerades. När svaren var kategoriserade analyserandes dessa med avseende att söka 

svaret på min problemformulering, hur pedagoger följer och dokumenterar barns 

matematikutveckling i förskolan. markera 

 

5.5 Trovärdighet och giltighet 
Med reliabilitet avser Trost (2010) studiens tillförlitlighet. Trost (2010) tar upp begreppet 

validitet och refererar till hur giltig studien är vilket innebär bland annat hur relevanta 

frågorna är för studiens syfte. Både Trost (2010) och Bryman (2011) skriver att det är svårt att 

tala om reliabilitet när det gäller kvalitativa studier. Bryman (2011) menar att reliabilitet kan 

ses som huruvida undersökningen kan upprepas och resultera i samma resultat, något han 

menar är nästintill omöjligt inom den kvalitativa diskursen då de rådande sociala 
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omständigheterna påverkar resultatet. Trost (2010) skriver att reliabilitet i förhållande till 

kvalitativa studier kan ses som huruvida mätningen av undersökningen skett på ett tillförlitligt 

sätt med pålitliga instrument.  

Studiens syfte är att ta reda på hur pedagogerna följer och dokumenterar barns matematiska 

utveckling i förskolan. Genom att samtliga informanter är utbildade inom ett för studiens syfte 

relevant område (förskollärare) ökar studiens validitet. Däremot kommer studiens reliabilitet 

att minskas med tiden då rådande sociala omständigheter påverkar de intervjuade (Bryman, 

2011). Dessutom påverkas studien av vilka och hur många informanter studien lutar sig mot. 

De intervjuade förskollärarna kommer från olika förskolor vilket ökar reliabiliteten men 

antalet förskolor och antal informanter är lågt vilket gör att reliabiliteten ändå måste anses 

som låg. Även det faktum att intervjuerna inte spelades in, utan antecknades med penna och 

papper, minskar studiens reliabilitet. Ytterligare en faktor som påverkar reliabiliteten är att 

fyra av de sex förskollärarna precis genomgått en utbildning utförd av kommunens 

matematikutvecklare vilket också avspeglar sig i intervjusvaren.  

5.6 Metodkritik 
För att nå studiens syfte att ta reda på hur pedagoger följer och dokumenterar barns 

matematikutveckling valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Stukát (2005) skriver att 

intervjuer är en tidskrävande metod att samla in information på. I min studie bestämde jag 

mig för att inte spela in intervjuerna. Trost (2010) skriver att ljudupptagning vid intervju har 

både har för- och nackdelar samt att det är viktigt att ta hänsyn till att alla inte vill bli 

inspelade. En fördel med inspelning kan vara att intervjuaren kan gå tillbaka och lyssna på 

intervjun och på så vis höra ordagrant vad informanten sagt och även bli medveten om vad 

intervjuaren själv kan förbättra med sin insats till nästkommande intervju. En nackdel med 

inspelning är att det är tidskrävande att lyssna igenom inspelningarna och att bland annat 

ansiktsintryck ändå går förlorat.  

För att spara tid och hinna med fler intervjuer hade jag kunnat använda mig av 

telefonintervjuer. Patel & Davidson (2003) anser dock att telefonintervjuer är mer opersonliga 

än intervjuer där parterna träffas och att det är svårare att skapa en god relation till 

informanten via telefon. De menar vidare att ansiktsuttryck och gester försvinner i 

telefonintervjuer.  

Ett alternativ till att genomföra intervjuer hade kunnat vara att istället skicka ut enkäter. På så 

vis hade urvalet kunnat bli betydligt större. Patel & Davidson (2003) skriver däremot att 
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förmågan till att kunna visa medkänsla för informanten är en viktig aspekt i den 

hermeneutiska inriktningen, något som är svårt att förmedla via en enkät. 

5.7 Forskningsetiska principer 
Studien har genomsyrats av Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska forskningsprinciper, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som blir intervjuad har rätt att få ta del av studiens syfte. 

Med samtyckeskravet menas att ingen kan tvingas medverka utan sitt samtycke och 

godkännande samt att den som blir intervjuad när som helst har rätten att avsluta intervjun 

utan negativa påföljder. Den som genomför en studie bär ett ansvar för att den information 

som tilldelas denne hanteras på ett varsamt sätt och inte skadar informanten. 

Konfidentialitetskravet innebär att informantens identitet förblir anonym och att 

informationen inte går att härleda tillbaka till den intervjuade. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet och hänvisar till informantens rätt att veta vilket användningsområde som 

deras svar kommer att användas i.  

I studien informerades samtliga berörda om de fyra forskningsetiska principerna och mitt 

beaktande av dem, redan vid den första kontakten och informanterna fick sedan ytterligare 

information om kraven i anslutning till intervjun.   
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6. Resultat 
I denna del redovisas studiens resultat vars syfte är att ta reda på hur förskollärare följer och 

dokumenterar barns matematiska utveckling i förskolan.  

6.1 Dokumentation  
Frågeställningen har varit att undersöka hur förskollärare dokumenterar barnets matematiska 

utveckling. 

De olika dokumentationssätten som framkommit i intervjuerna är portfolio, pedagogisk 

dokumentation, dokumentation, observationsmaterial och spaltdokumentation. Flera förskolor 

använder sig av mer än ett sätt för att dokumentera barnets matematiska utveckling.  

Förskollärarna använder portfolio-pärmar för att samla dokumentationer av barnets 

utveckling. Det framkommer i intervjuerna att det är vanligt att det finns underrubriker i 

portfolion utformat utefter förskolans läroplan och att en flik handlar om barnets 

matematikutveckling. Där samlas sedan den dokumentation som förskollärarna gjort 

angående barnets matematiska lärande.  

Även den pedagogiska dokumentationen samlas i vissa fall i pärmar, men som förskollärarna 

väljer att inte benämna som portfolio. En av informanterna beskriver vad denne upplever som 

skillnaden mellan portfolio och pedagogisk dokumentation på följande vis: 

 

Innan använde vi oss av portfolio, det var mest bilder som barnen ritat och handavtryck och något 

foto. Nu har vi övergått till pedagogisk dokumentation. Skillnaden mellan portfolio och 

pedagogisk dokumentation är att den pedagogiska dokumentationen har mer koppling till 

läroplanen. 

 

En annan beskriver sin upplevelse av portfolio respektive pedagogisk dokumentation så här: 

 

Vi använder portfolio, men försöker övergå till pedagogisk dokumentation. Men vi är inte riktigt 

beredda att släppa vår portfolio än. Jag känner att portfolio synliggör det enskilda barnet på ett 

bättre sätt och att det inte endast visar vad barnet kan, utan även vad det är det undersöker. 

 

Vad förskollärarna lägger för betydelse i de olika begreppen och hur de tolkar de olika 

tillvägagångssätten för dokumentation skiljer sig åt. 
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Genom intervjuerna framkommer det att upplägget på den pedagogiska dokumentationen ser 

olika ut på förskolorna. En del gör enskilda dokumentationer på varje barn, medan andra gör 

en gemensam för samtliga barn i gruppen.  

Dokumentation via observationsmaterial var ett annat dokumentationssätt som förekom och 

som innebar att förskolläraren använde sig av en lista med matematiska förmågor som sedan 

bockades av när barnet visat sig utvecklat färdigheten. Varje barn har varsitt kort som förvaras 

i respektives fack.  

Informanterna uppger även spaltdokumentation som ett förekommande dokumentationssätt. 

Reflektioner kring det som sker är här ett givet inslag och informanterna berättar att de ofta 

reflekterar kring det som pedagogen skriver ner tillsammans med barnen under tiden som 

dokumentationen pågår.  

Även vanlig dokumentation, uppges som ett sätt som används för att dokumentera barnets 

matematiska utveckling.  

6.2 Dokumentationens problematik 
Informanterna beskriver att det är svårt att få tiden att räcka till när det kommer till att kunna 

dokumentera samtliga målområden i läroplanen. På frågan ”Hur gör ni för att ta reda på var i 

sin matematiska utveckling som barnet befinner sig?” svarar en förskollärare följande: 

 

Ja, det undrar jag med! Det är en utopi det som står i läroplanen. Hur ska vi kunna ta reda på vart 

var och ett av barnen befinner sig i varje målområde?! Förskolan ska vara en intressestyrd 

verksamhet, för att kolla upp varje barn inom varje målområde hade det krävts betydligt mer 

lärarstyrda aktiviteter. 

 

Även en annan lyfter samma problematik: 

 

Det är svårt att hinna med läroplanens samtliga delar hela tiden, speciellt med tanke på att det är 

barnens intresse som ska styra verksamheten. 

 

I intervjuerna framgår det även att det finns en osäkerhet bland pedagogerna över hur de ska 

kunna följa barnets matematiska utveckling utan att bedöma barnet.  

 

Det är mig själv och verksamheten som ska utvärderas. Men för att kunna göra det måste jag ju 

veta vad barnet lärt sig utifrån de aktiviteter och de miljöer som jag erbjudit. Hur ska jag kunna 

göra detta utan att bedöma vad barnet kan? På något vis måste jag veta barnets kunskapsnivå, fast 

det får inte synas att jag gjort en sådan bedömning. 
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Trots problematiken som lyfts kring dokumentationen av barns matematiska utveckling är 

informanterna överrens om att dokumentationen av barnets matematiska utveckling är något 

positivt. En förskollärare säger: 

 

Jag tycker det är roligare att jobba nu efter att vi börjat med dokumentation. Fördelarna övervinner 

svårigheterna. 

 

I intervjuerna framgår det att hur ofta förskollärarna dokumenterar barnets matematiska 

utveckling varierar stort mellan olika förskolor. Flera informanter berättar att de inte har 

läroplanens strävansmål inom matematik som ett fokusområde på sin avdelning för tillfället, 

vilket leder till att det inte sker någon dokumentation över barnets matematiska utveckling i 

deras barngrupp just nu. Dokumentation av matematikutvecklingen hos barnet sker istället när 

ämnet berörs naturligt inom ramen för det pågående temat. Samtliga informanter är noga med 

att påpeka att de ständigt är uppmärksamma på barnets matematiska utveckling, även om det 

inte är den som är i fokus gällande dokumentation för tillfället. Det här synliggörs genom 

följande citat från två av de intervjuade:  

 

Vi gör inte så mycket dokumentation angående matematiken. Det är mer sånt som vi har inom oss. 

 

Just nu har vi inte så mycket dokumentation kring barnens matematiska utveckling. Det är mer om 

det råkar hända något matematiskt inom temat vi jobbar med som vi dokumenterar det.  

6.3 Observation 
Informanterna använder sig mycket av observationer för att ta reda på var i sin matematiska 

utveckling som barnet befinner sig. Ofta sker observationen utan tillhörande dokumentation 

och blir mer av ett konstaterande inom den enskilde pedagogen. Förskollärarna berättar att 

observationen fungerar som ett sätt för dem att få en helhetsbild av barnets utveckling. 

Observationen kan ske både i barnets fria lek, men även under lärarstyrda aktiviteter samt i 

omsorgssituationer. En informant berättar följande om hur hon lägger upp aktiviteter för att 

kunna observera i förutbestämt syfte: 

 

Jag har en matematik-påse som jag brukar hitta på olika saker med tillsammans med barnen. 

Under tiden kan jag observera barnens matematiska utveckling. Så för mig blir det en observation, 

men för barnen en lek. 
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6.4 Verktyg för dokumentation 
Av de intervjuade framkommer det att förskollärarna använder sig av olika verktyg för att 

genomföra dokumentationen. En del använder fotokamera, andra videokamera, anteckningar, 

barnets egna alster eller diktafon. Valet av verktyg baseras dels på vilket verktyg som finns 

tillgängligt och dels på vilket verktyg förskolläraren kände sig mest bekväm med. Även syftet 

med dokumentationen kunde påverka vilket verktyg förskolläraren valde att använda vid 

tillfället. En förskollärare förklarar sitt val av verktyg för dokumentation så här: 

Jag har en anteckningsbok där jag skriver ner det jag observerar i barnets lek. Finns det kamera så 

händer det att jag även tar något kort. 

6.5 Vem genomför dokumentationen? 

Bestämmelserna angående vem som genomför dokumentationen över barnets matematiska 

utveckling skiftar på de olika informanternas arbetsplatser, ofta i relation till huruvida de 

arbetar med att ha ansvarbarn i barngruppen eller inte. I de fall där huvudansvaret över barnen 

delats upp mellan pedagogerna har även ansvaret över dokumentationen delats upp, medan de 

som arbetar utan ansvarsbarn inte heller har delat upp vem som har ansvaret över 

dokumentationen över särskilda barn.  Följande två citat visar de skiljda uppfattningarna om 

ansvarsuppdelning av barn: 

Vi har inga ansvarsbarn, för vi ville inte att det hela tiden skulle bli samma vuxen som tittade på 

ett visst barn. 

 

Vi har olika ansvarsbarn som vi fokuserar på för det mesta. Man har lite ansvaret för att 

dokumentationen blir gjord där. 

6.6 Reflektioner i relation till dokumentation 
Reflektion kring dokumentationen lyfts av samtliga informanter som en viktig del i arbetet 

med att följa barnets matematiska utveckling. Både reflektioner mellan pedagogen och barnet, 

pedagogerna emellan och barn till barn nämns som viktiga aspekter i reflektioner kring 

dokumentation. Vårdnadshavarna är däremot i regel inte delaktiga i reflektionerna. Åsikten 

om vems reflektion som är mest väsentlig att ha med i dokumentationen går isär på de olika 

förskolorna och en del menar att det är barnens tankar om vad som sker i det dokumenterade 

ögonblicket som är det intressanta. En förskollärare beskriver sina tankar kring reflektion på 

följande vis: 

 

Innan reflekterade vi kollegor kring dokumentationen. Nu har vi enbart med barnets reflektioner 

istället. 



29 
 

Den inre reflektionen som sker inom förskolläraren angående dokumentationen ses som 

nödvändig för att dokumentationen ska mynna ut i utveckling av den egna praktiken och 

verksamheten. En förskollärare förklarar hur hon brukar tänka i förhållande till det som 

dokumenterats: 

 

Man måste tänka ’Varför gör vi så här?’ och ’Vad får barnen ut av det?’ Man måste våga och 

kunna ta fram sina tankar och reflektioner till kollegorna för stöd och vidareutveckling. 

6.7 Förvaring av dokumentationen 

En del av dokumentationerna hängs upp på väggarna inne på avdelningen, andra förvaras i 

diverse pärmar eller fack. Förskollärarna berättar att var en dokumentation förvaras är 

beroende av vilken slags dokumentation det är. Den pedagogiska dokumentationen förvaras i 

större utsträckning i diverse pärmar eller fack, medan vanlig dokumentation i form av bland 

annat barnens egna teckningar, oftare hängs upp på väggen. En informant belyser vikten av att 

dokumentationen som görs är genomtänkt: 

 

Man får vara lite försiktig när det kommer till vad man sätter upp på väggen. Man måste ta hänsyn 

till det etiska, det får inte vara något nedvärderande. 

 

En vinst som förskollärarna ser med väggdokumentationen är att den bidrar till att barnen 

reflekterar och diskuterar kring vad de skapat och upplevt med varandra.  

 

Barnen berättar för varandra vad de gjort och kan återuppleva det en gång till. 

 

Ytterligare en fördel som förskollärarna ser med synlig dokumentation inne på avdelningen är 

att det är ett sätt att få vårdnadshavarna att komma in på avdelningen. 

Dokumentationen på väggarna är ett bra sätt att få in föräldrarna på avdelningen och utöka 

tamburkontakten. 

6.8 Sammanfattningsvis 
Dokumentationens utformning, omfattning och kontinuitet gällande barns matematiska 

utveckling ser olika ut på de intervjuades avdelningar. Uppdraget att följa barnets lärande 

upplevs inte sällan som komplext och tvetydigt, samtidigt som informanterna ser stora vinster 

med dokumentation och de möjligheter den innebär för verksamheten. 
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7. Analys 
Här analyseras mitt resultat i förhållande till de teorier jag tidigare lyft i kapitel 3. 

7.1 Val av dokumentationsform 
Säljö (2010) skriver att lärarens teoretiska förhållningssätt påverkar lärarens syn på lärande 

och hur verksamheten bör anordnas samt hur pedagogen ser på sin egen rolls om lärare. I 

resultatdelen framgår det att pedagogernas syn på vilken dokumentationsform som är den 

bästa i hänseende att föra barnets matematiska utvecklig framåt skiljer sig åt.  

Observationsmaterialet som användes som dokumentationsunderlag var utformat utefter vilka 

förmågor som kunde förväntas av barnet vid en viss ålder. Barnet ansågs vara tvunget att 

klara av uppgifterna i en särskild ordning och pedagogen dokumenterade hur det gick för 

barnet. Var det något som barnet inte klarade av så avslutades aktiviteten för att återupptas vid 

ett senare tillfälle. Det här sättet att se på barns lärande går i enighet med Piagets uppdelning 

av utvecklingsstadierna där han menar att barn genomgår olika faser i sin mentala utveckling i 

relation till sin ålder (Säljö, 2010). 

I pragmatismen ansågs teorin vara oskiljaktig från praktiken i skapandet av ny kunskap. 

Praktiska handlingar ansågs omöjliga att genomföra utan reflektion och en bakomliggande 

teori (Säljö, 2010). I genomförandet av spaltdokumentationer väver förskolläraren omedelbart 

in barnets och de egna reflektionerna kring agerandet i dokumentationen. Även den 

pedagogiska dokumentationen tar till vara på pragmatikens kunskapssyn genom att samtala 

med barnet kring det som dokumenterats. Genom samtalet synliggörs barnets lärande för den 

egna individen samt för läraren och den bakomliggande teorin lyfts då fram och kan 

diskuteras. 

Dewey som förespråkade det pragmatiska förhållningssättet ansåg att skolan skulle ta fasta på 

barnets tidigare erfarenheter och bygga vidare därifrån för att ge barnet ytterliga kunskaper 

(Säljö, 2010). För att kunna följa barnets lärande och ta reda på var i sin utveckling som 

barnet befann sig använde informanterna sig i stor utsträckning av observationer. Detta för att 

sedan kunna skapa lärandesituationer som upplevdes som meningsfulla för barnet. Säljö 

(2010) skriver vidare att språket anses ha en väsentlig roll i utformandet av ny kunskap och att 

det är i samtal med andra som våra erfarenheter växer och som vi kan få kunskap som rör sig 

utanför det eget upplevda. Även Vygotskij inom det sociokulturella perspektivet var tydlig 

med att poängtera kommunikationens betydelse för kunskapsskapande (Säljö, 2010).  
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7.2 Reflektionens betydelse för dokumentationen 
I studiens resultat framgår det att reflektioner kring dokumentationen var ett viktigt inslag i 

pedagogernas arbete med den pedagogiska dokumentationen. Informanterna beskriver att de 

reflekterar kring dokumentationen tillsammans med barnet för att få vetskap om hur barnet 

upplevt aktiviteten. Pedagogens egen upplevelse av vad som hänt vet de redan och den anser 

de därmed inte vara lika intressant, utan det är vad barnet upplevt som är det relevanta. 

Förskollärarna lyfter att det inte är säkert att barnet upplevt samma sak som pedagogen själv, 

trots att de båda interagerat i samma situation.  Pedagogernas nyfikenhet till att ta reda på vad 

barnet upplevt som svårt eller särskilt spännande kan kopplas till Deweys begrepp inquiry 

som syftar till att lärandet är problembaserat och att det är först när människan stöter på ett 

problem som hon verkligen tänker (Säljö, 2010). Genom att samtala med barnet kring vad 

barnet funnit svårt och intressant kan pedagogen sedan skapa nya aktiviteter och tillfällen till 

lärande som utgår från vad barnet upplevt problematiskt, vilken enligt inquiry-perspektivet 

skulle leda till det ultimata lärandet.   

I det sociokulturella perspektivet flyttas fokus från det enskilda barnet till att handla om 

barnet i relation med dess omgivning (Emilsson, 2003). Informanterna lyfter miljöns inverkan 

på barnets lärande och dokumentationens betydelse för att synliggöra detta samspel för 

pedagogen, så att pedagogen kan anordna en annan/ny miljö som på ett bättre sätt svarar upp 

mot barnets behov. Partanen (2007) skriver att det är pedagogen uppgift att skapa tillfällen då 

barnet tillåts reflektera kring det egna lärandet. I studiens resultat lyfts samtalen kring 

dokumentationerna tillsammans med barnen som viktiga och genom att barnet görs delaktigt i 

dokumentationen synliggörs även det egna lärande för barnet. Informanterna uppger den 

pedagogiska dokumentationen som en mycket vanligt förekommande form av dokumentation. 

Denna dokumentationsform går att se ur Vygotskijs begrepp mediering, som innebär att 

människan använder sig av olika verktyg för att förstå sin omvärld. Dessa verktyg består av 

två delar, ett språkligt verktyg och ett materiellt (Säljö, 2010). I den pedagogiska 

dokumentationen kan ett fotografi operera som ett materiellt verktyg och reflektioner kring 

detta som ett språkligt verktyg, vilka tillsammans vidgar människans förståelse för sin 

omvärld och för vad som skett.  

7.3 Den proximala utvecklingszonen 

I intervjuerna framkom det att det var relativt vanligt med väggdokumentation kring barnets 

lärande i matematik inne på avdelningarna. Pedagogerna lyfter väggdokumentationen som en 

samlingspunkt för barnen där de kan samtala med varandra och förklara vad det är de gjort 
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och på så vis lära av sina kamrater. Smidt (2010) skriver att Vygotskij menar att barns samtal 

med varandra kring sitt lärande är en mycket fruktsam del i barns utveckling. Vygotskij 

skriver om den proximala utvecklingszonen och syftar till att människan har en 

utvecklingspotential som kan nås med hjälp av stöttning utifrån. Denna stöttning kan bestå av 

en vuxen men även av en, inom ämnet mer kunnig kamrat (Säljö, 2010). 

Väggdokumentationen och det faktum att samtliga förskollärare berättar att barnen alltid har 

tillgång till sina egna dokumentationer, erbjuder barnen många tillfällen till att berätta och 

förklara för sina jämnåriga vad de lärt sig och på så vis föra sin kunskap vidare.  

Observation och dokumentation av barns matematiska utveckling sågs av de intervjuade 

förskollärarna som ett sätt att få veta var i sitt lärande som barnet befinner sig för att sedan 

kunna erbjuda barnet passande aktiviteter i förhållande till deras utveckling. Genom 

observation och dokumentation får förskolläraren vetskap om barnets proximala 

utvecklingszon och kan därmed kan stimulera barnet inom denna.     

7.4 Hur ofta sker dokumentation av barnets matematiska utveckling? 
Många informanter ger uttryck för att de finner det svårt att hinna med att dokumentera 

barnens utveckling inom samtliga av läroplanens strävansmål. De mål som dokumenteras blir 

oftast de som ingår i avdelningens pågående tema. Då ingen av de intervjuade förskollärarna 

hade ett tema som de ansåg innehöll matematik kan det vara en av anledningarna till att de 

inte dokumenterade matematikutvecklingen hos barnen vid intervjutillfället. I studien 

framkom det att förskollärarna brukar titta igenom barnens dokumentationer i slutet av 

terminen och upplever de att det saknas dokumentation inom matematiken hos något barn, så 

lägger de till lite dokumentation där. En vanligt förekommande inställning till den ibland 

bristfälliga dokumentationen inom barnets matematikutveckling var att förskollärarna visste 

var i sitt lärande som barnen befann sig i sin utveckling utan att de dokumenterade det. 

Informanterna sa sig hålla den informationen i huvudet istället för på papper. Även 

uppfattningen att det har blivit roligare att arbeta inom förskolan sen de börjat dokumentera är 

en återkommande åsikt hos förskollärarna.  

7.5 Sammanfattningsvis 
Genom intervjuer med förskollärarna har slutsatsen av min frågeställning ”Hur pedagoger 

följer och dokumenterar barns matematiska utveckling?” blivit att pedagogerna i väldigt stor 

utsträckning ser på barns lärande genom det sociokulturella perspektivet och ser samtal och 

reflektioner som en viktig bidragande faktor i utvecklingsarbetet, både gällande den egna 

professionen, barnens utveckling och i arbetet med att förbättra verksamheten. Förskollärarna 
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har även gett uttryck för ett synsätt hemmahörande i pragmatiken där teorin ses som oskiljbar 

från praktiken och där dessa två sidor verkar som en förutsättning för varandra. Pedagogerna 

ser dokumentationen som ett sätt att veta varifrån nästa aktivitet bör utgå. Det kan då både 

dras paralleller till Deweys inquiry-begrepp och till Vygotskijs proximala utvecklingszon. I 

arbetet med observationsmaterial gav förskollärarna uttryck för en mer 

utvecklingspsykologisk lärandesyn och där Piagets utvecklingsstadier och hans syn på den 

mer passiva läraren fanns nära till hands.  
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 8. Diskussion 
I diskussionsdelen diskuteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskning som 

tagits upp i kapitel tre samt vilka didaktiska följder detta kan få. Jag kommer även ta upp 

inom vilket område jag anser att det hade varit intressant att fördjupa sig mer i.  

8.1 Metoddiskussion 
I genomförandet av intervjuerna var det till stor hjälp att ha en intervjuguide och jag upplevde 

att den hjälpte mig att återuppta intervjuns röda tråd vid de tillfällen då jag kände att 

samtalsområdet inte var relevant för min specifika frågeställning. Det faktum att jag valt att 

göra en intervjuguide med öppna frågor underlättade för mig att kunna ställa följdfrågor och 

tillät den intervjuade att svara fritt. 

Jag valde att inte spela in intervjuerna utan att istället föra anteckningar under intervjuns gång 

och sammanställa intervjun direkt efteråt. Genom att inte använda mig av någon 

ljudinspelning fick jag uppfattningen att informanterna kände sig friare i sin formulering och 

kunde slappna av mer under intervjutillfället. Det kan i sin tur ha lett till att svaren som jag 

fick var mer ärliga än vad de hade kunnat bli om de känt sig hämmade av ljudupptagning. 

Men jag kan även se vinster med att istället ha spelat in intervjuerna. En anledning till det är 

att jag nu anser mig ha fått mer kunskap inom mitt undersökta område än vad jag gjorde när 

intervjuerna genomfördes. Kanske hade jag därmed fastnat för andra saker som förskolläraren 

sa och som jag under intervjutillfället sållade bort. Om jag istället valt att spela in intervjun 

hade det varit lättare att gå tillbaka för att på så sätt få fler chanser till tolkning av 

förskollärarens svar.  

Jag valde att intervjua en förskollärare från varje förskola samt att genomföra intervjun med 

förskollärarna enskilt. En viktig anledning till mitt val av enskilda intervjuer var att jag ville 

undvika grupptryck och att någon informant skulle känna sig obekväm med att uttrycka sin 

åsikt fullt ut. Sett ur en annan synvinkel hade jag kanske fått en mer rättvis bild av hur 

dokumentationen av barnets matematiska utveckling sett ut om jag hade intervjuat fler 

förskollärare på samma avdelning och använt mig av gruppintervjuer som tillåtit 

förskollärarna att diskutera sin respektive syn på dokumentation. I mina intervjuer framgick 

det ofta att förskollärarna inte alltid var överrens om hur dokumentationen skulle gå till, vilket 

skulle kunna innebära att den intervjuade förskollärarens syn på dokumentation inte var 

representativ för hur hela avdelningen såg på den.  
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8.2 Resultatdiskussion 
Studien har visat att förskollärarna anser att diskussionen med barnen kring dokumentationen 

är viktig, detta i likhet med Lindgren & Sparrman (2003) som menar att dokumentationen är 

ett sätt för barnet att få sin röst hörd. Förskollärarens självreflektion och reflektion med sina 

kollegor lyfts fram som en väsentlig del i arbetet med dokumentationen. Alexandersson 

(1999) skriver att förskollärarens reflektioner över den egna undervisningen gör det möjligt 

för läraren att utvärdera den egna praktiken och det egna förhållningssättet. I och med 

dokumentationen kan läraren gå tillbaka och reflektera över vad som hänt, hur något kunnat 

göras annorlunda samt konsekvenser av detta. Genom att reflektera och kritiskt granska den 

egna insatsen i verksamheten kan förskollärarens barnsyn synliggöras (Skolverket, 2005). 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna var tydliga med att poängtera barnets delaktighet i 

dokumentationen av deras matematiska utveckling. Deras barnsyn kan därmed tolkas vara att 

de ser barnet som ”kultur- och kunskapsskapande”, ett begrepp som Bjervås (2003) beskriver 

som att barnet ses som en egen individ med förmåga och kompetens att inte enbart återskapa 

kunskap utan även skapa ny, egen kunskap. Även det faktum att förskollärarna använder sig 

av dokumentationen för att gå vidare i arbetet i verksamheten och följer upp det som barnet 

ger uttryck för stämmer överrens med denna barnsyn och att barnet är förmögen att komma 

med egna lösningar på problem.  

I studien framgår det att en bakomliggande tanke hos förskollärarna i arbetet med 

dokumentationen är att de vill uppmuntra barnet och visa att de tycker att det barnet gör är 

både intressant och viktigt. Ellmin & Ellmin Cederholm (2012) tar upp portfoliometodikens 

tydliga syfte att fungera som positiv feedback till barnet där barnets starka sidor lyfts fram och 

synliggörs.  

På frågan ”Hur går ni till väga för att dokumentera barnets utveckling och lärande inom ämnet 

matematik?” (se bilaga A) blev svaret ofta vilka matematikaktiviteter som förskollärarna 

erbjöd barnen, snarare än hur de dokumenterade dessa. Här är det viktigt att vara självkritisk 

som intervjuare, kanske ställdes frågan på ett otydligt sätt eller i ett sammanhang som kunde 

missförstås. Trots att samtliga intervjuade ansåg att dokumentation är en viktig del av 

verksamheten samt att matematiken är ett betydelsefullt område, var det få som genomförde 

någon dokumentation kring barnets matematiska utveckling för tillfället. Barnets matematiska 

utveckling ansågs istället vara något som förskolläraren observerade och sedan hade i huvudet 

och att de på så vis kunde utforma verksamheten utifrån barnets intresse och behov ändå. Min 

fundering blir då om det verkligen är möjligt att hålla cirka 20 barns olika matematiska 
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utvecklingar i huvudet samt hur barnets lärande genom det tillvägagångssättet synliggörs för 

den egna individen. Samtliga informanter lyfter reflektionerna kring dokumentationen som 

avgörande för hur framåtsträvande den blir och min fråga är hur reflektioner tillsammans med 

kollegor och framför allt tillsammans med barnet går till om det inte görs någon 

dokumentation som barnet kan få ta del av.  

En skillnad som kunde uttolkas hos förskollärarna var hur dokumentationen skulle gå till och 

vilken dokumentationsform som var bäst. Förskollärarna hade även olika tolkningar på 

definitionerna av dokumentationssätten. Portfoliometodiken var det begrepp som skiljde 

förskollärarna mest åt med hur den skulle definieras. Förskollärarnas olika sätt att tolka vad 

portfoliometodiken innebar gjorde det därmed svårt att analysera deras svar då de i vissa fall 

pratade om helt olika dokumentationsformer som de benämnde med samma ord och att det en 

del kallade för portfolio kallade andra för pedagogisk dokumentation och vice versa.  

På de avdelningar där kommunens matematikutvecklare hade varit var förskollärarnas syn på 

dokumentationen av barns matematikutveckling mer samstämd mellan förskolorna. Det rådde 

även en mer enhällig syn på vad som skulle dokumenteras i barnets matematikutveckling. Hur 

ofta de faktiskt sedan dokumenterade matematikutvecklingen hos barnet skiljde sig inte 

nämnvärt åt mellan de förskolor som haft vidareutveckling tillsammans med 

matematikutvecklaren eller inte.  

I läroplanen står det att barnets utveckling och lärande ska följas och dokumenteras, men att 

det sedan är verksamheten som ska utvärderas och inte det enskilda barnet (Lpfö 98, reviderad 

2010). Informanterna ger uttryck för att de upplever detta uppdrag som svårt då de för att 

kunna avgöra huruvida verksamheten stimulerat och bidragit till barnets utveckling i rätt 

riktning någonstans måste konstatera om och i så fall vad barnet lärt sig utifrån vad 

verksamheten erbjudit barnet.  

8.3 Sammanfattningsvis  
Nedan följer en sammanfattning i punktform av vilka resultat gällande förskollärares 

dokumentation av barns matematikutveckling i förskolan som studien kommit fram till. 

 Verktyg och arbetssätt att dokumentera matematiken på skiljer sig åt mellan 

förskolorna. 

 Hur ofta dokumentation av den matematiska utvecklingen förekommer skiljer sig åt. 
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 Observation av barnets matematikutveckling är vanligt. 

 De olika dokumentationsformernas innebörd tolkas olika. 

 Barnens delaktighet i dokumentationen ses som viktig. 

 Tiden för att hinna dokumentera samtliga målområden upplevs som för liten. 

 Dokumentation av barns matematikutveckling förekommer inte varje år på 

avdelningarna. 

 Uppdraget att dokumentera och följa barnets utveckling utan att det blir en bedömning 

av det enskilda barnet upplevs tidvis som problematiskt. 

8.4 Fortsatt forskning 
Under intervjuerna med förskollärarna uppgavs bristen på tid som ett frekvent återkommande 

argument till varför den matematiska utvecklingen hos barnet inte alltid blev föremål för 

dokumentering. Jag hade därmed tyckt det varit intressant att fördjupa mig i hur 

dokumentation i förskolan hade kunnat effektiviseras och göras smidigare. Detta så att de som 

är verksamma inom förskolan skulle uppleva att läroplanens mål att dokumentera samtliga 

barns utveckling inom alla målområden hade varit genomförbart.  
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Bilagor 

Bilaga A 
 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 

erfarenhet, kunnande och delaktighet samt inflytande över intresse för de olika 

målområdena” (Lpfö 98, rev 10:14). 

, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt 

förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande 

som förskolan bidrar med” (Lpfö 98, rev 10:15). 

Hur går ni tillväga för att dokumentera  

1. Hur gör ni för att ta reda på var i sin matematiska utveckling som barnet befinner sig? 

2. ”Förskollärare ska ansvara för att dokumentation barnets utveckling och lärande 

inom ämnet matematik? 

3. Hur går ni tillväga för att följa upp barnets utveckling och lärande inom ämnet 

matematik? 

4.  Hur går ni tillväga för att analysera barnets utveckling och lärande inom 

matematiken?  

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

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

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner” (Lpfö 98, rev 10:14). 

5. Hur ofta dokumenterar ni barnets utveckling och lärande inom ämnet matematik? 

6. Hur ofta följer ni upp barnets utveckling och lärande inom ämnet matematik? 

7. Hur ofta analyserar ni barnets utveckling och lärande inom ämnet matematik? 

8. Hur går ni vidare med den kunskap ni fått genom dokumentationen, uppföljningen och 

analysen av barnets utveckling och lärande inom målområdet matematik? 

9. Något som du vill tillägga? 

 

 

 


