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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utforska hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget 

Unikum på en förskola. Hur dokumentationen i Unikum ser ur relaterat till barns lärande och utveckling 

i relation till förskolans dokumentationsuppdrag. Vår studie tar avstamp i ett läroplansteoretiskt 

perspektiv där formuleringsarena, transformeringsarena, realiseringsarena och ramfaktorer är 

betydelsefulla i relation till studiens resultat. Vi använder en kvalitativ innehållsanalys som metodansats, 

där lärloggarna används som underlag för analysarbetet, det vill säga dokumentation om det individuella 

barnet. I vår analys blev det tydligt att pedagogerna inte använder webbverktygets fulla kapacitet vad 

det gäller att länka samman läroplansmål och koppla lärloggarna till pedagogiska planeringar. Det 

framkommer även att en stor majoritet av lärloggarna fokuserar på barnens förmågor relaterat till 

barnens utvecklingsområden, intressen och kunnande. Det är ytterst få lärloggar som dokumenterar 

barnens förändrande lärande vilket här blir intressant i relation till dokumentationsuppdraget för 

förskolan. Slutsatsen som kan dras efter genomförd studie, är att pedagogerna fokuserar på barns 

förmågor istället för på deras lärande och utveckling. På så vis visar vår studie att även om läroplanen 

reviderades år 2010 med nya riktlinjer för vad som ska dokumenteras, är detta fortfarande ett komplext 

uppdrag. I vår studie hamnade barns lärande och utveckling i lärloggarna i skymundan.  
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Förord 

Uppsatsen är ett examensarbete skrivet av Linda Stensson och Ellen Jildeteg, vi studerar sista terminen 

vid Stockholms universitet. Under vårt sista år på förskollärarprogrammet växte intresset för 

kvalitetsarbete i förskolan. När vi läste kursen ”utvärdering och utvecklingsarbete” väcktes nya 

spännande frågor relaterat till barns lärande. Frågor om hur vi i vår kommande profession kan följa 

läroplanens intentioner och samtidigt inte bedöma barns lärande. I vår uppsats har vi tagit fasta på vårt 

intresse i förhållande till att analysera, hur pedagoger dokumenterar barns lärande inom en förskola i ett 

webbaserat hjälpverktyg för förskoleverksamheter. 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som hjälpt oss att få tillgång till material, förskolan där 

lärloggarna är skrivna samt pedagoger, vårdnadshavare, barn och handledningsgrupp, ni har alla bidragit 

med kunskap och expertis. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Christian Eidevald för dina alla 

utmanande frågor och tips samt brinnande intresse. 

Sist och inte minst vill vi tacka våra familjer, jag Ellen vill tacka mina fantastiska barn Emil, Elias och 

Emma samt min make som stöttat mig. Jag Linda vill tacka min sambo som peppat och underlättat för 

mig under denna intensiva period och till min son Liam, som föddes mitt i uppsatsskrivandet. Tack alla 

för ni orkat med oss när vi känt motgångar och medgångar! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Arbetet har växelvis vuxit fram emellan oss två, vi har börjat på olika delar för att sedan läsa varandras 

texter och ändra om samt lagt till i texterna, på så vis är båda lika involverade i hela uppsatsens alla 

olika delar. Vi har tillsammans skrivit metod-, analys- och diskussionsdelen. Ellen har fokuserat mer på 

transkribering, tidigare forskning och Linda på perspektivavsnittet samt inledningen. Vi har båda 

genomfört den webbaserade Unikumkursen som finns att tillgå på internet.  
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Inledning 

Att dokumentera barns lärande har vi intresserat oss av sedan vår första praktik inom 

förskollärarutbildningen, eftersom detta är ett komplext uppdrag. Det är idag lagstadgat att pedagogiska 

processer samt villkor för barns lärande ska dokumenteras, dock framgår inte hur det ska gå till (Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2016, s. 53). Pramling (2013, s. 59) lyfter problematiken kring relationen 

mellan vad ett barn vet och hur barnet skapar förståelse för i relation till pedagogernas uppdrag som ska 

bidra till att barnet lär sig nya saker och får utveckla kunskap. Detta är grundläggande tankar inom 

pedagogiska aktiviteter inom förskolan och kan i sin tur länkas samman med dokumentationsuppdraget 

där barns utveckling samt lärande ska följas, dokumenteras och utvecklas (Skolverket 2016, s. 14). 

Barton (2007), Coley och Bennett (2008 se Åsén & Vallberg Roth 2012, s. 41) uttrycker, i likhet med 

Pramling, att barnens kunskaper inte går att spåra om de kommer från hemmet eller 

förskoleverksamheten.  

Skolverket (2008, s. 104) menar att flera indikatorer pekar mot att det skolförberedande uppdraget 

resulterar i att barns utveckling, färdigheter samt prestationer kartläggs och bedöms, vilket strider mot 

den nordiska läroplanstraditionen. Åsén och Vallberg Roth (2012, s 41) belyser däremot att vissa 

kommuner anser att barns ämneskunskaper måste mätas för att kunna utvärdera verksamheten. Detta 

tycks påvisa uppdragets komplexa problematik. Det kan också förklaras genom att olika aktörer lägger 

skilda begreppsdefinitioner på ordet bedömning relaterat till barns lärande i förskolan (Folke-Fichtelius 

& Lundahl 2015, s. 43). Texter som produceras under formuleringsprocessen, det vill säga som är 

beslutade på en kommunal och statlig nivå, i arbetet med läroplanen som kom ut år 1998 visar på att 

regeringen framhävde en ”värdering av barnens lärande och utveckling” (U2008/6144/S se Folke-

Fichtelius & Lundahl 2015, s. 44, kursivt i original). Värderingen ansågs nödvändig som underlag för 

bedömning relaterat till verksamhetens måluppfyllelse samt kvalitet (Folke-Fichtelius & Lundahl 2015, 

s. 44). Skolverket (2009 se Folke-Fichtelius & Lundahl 2015, s. 44) betonar däremot att varken enskilda 

barns prestationer eller resultat ska utvärderas, utan barnen ska ”utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar”. Folke-Fichtelius och Lundahl (2015, ss. 42-43) ifrågasätter om inte pedagogers 

dokumentationer av barns lärande samt analyserna relaterat till dokumentationen innefattar bedömning 

av lärande.  

Skolinspektionen (2012, s. 57) anser att förskolor är i behov av stödstrukturer när det gäller planering, 

dokumentation och reflektion. Detta behövs för att pedagogerna samt chefen ska kunna se barnens 

utveckling och lärande utifrån vad barnen erbjuds i verksamheten. Förskolans förstärkta uppdrag om 

uppföljning, utvärdering och utveckling är viktigt i arbetet med barns enskilda prestationer. Nedan 

beskrivs historik kring hur förskolans förstärkta uppdrag växt fram med fokus på barns enskilda lärande. 

Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning som syftar till att belysa hur förskolans läroplan växt fram och hur 

förskolans nya uppdrag om uppföljning, utveckling och utvärdering beskrivs. Vi kommer fokusera på 

läroplanens framväxt för att belysa pedagogers dokumentationsuppdrag, vilket blir relevant för vår 
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studie. För att få en vidare inblick i studiens innehåll presenteras även ett avsnitt om hur Unikum som 

dokumentationsverktyg fungerar. 

Läroplanens ”nya” uppdrag 

Förskolan har under sin uppbyggnadstid haft en betydande roll inom välfärds- och familjepolitiken 

eftersom de skett en rad olika förändringar under det senaste decenniet. Ett av dessa skedde år1998 när 

förskolan flyttades från familjepolitiken till utbildningspolitiken och därmed fick en betydande roll i det 

som kallas för ”det livslånga lärandet”. När läroplanen trädde i kraft i augusti år 1998 blev fokus på 

förskolans lärandeuppdrag förändrat. Förskolans läroplan blev, likt skolans, riktat mot en gemensam syn 

på kunskap, utveckling och lärande (Skolverket 2008, s. 8). Utgångspunkten för förskolans läroplan 

bygger på den internationella modellen som benämns för ”educare”, det vill säga att omsorg och 

pedagogik bildar en helhet (Skolverket 2008, s. 8). En förskjutning mot betoning på barns lärande 

skedde, där fokus framförallt hamnade på barns individuella utveckling (Skolverket 2008, s. 10).  

I och med revideringen av förskolans läroplan år 2010 tillkom kapitlet 2.6: uppföljning, utvärdering och 

utveckling vilket bidrog till att fler förskolor tog sig an uppdraget (Lundström 2016, s. 127). 

Skolinspektionen (2012, s. 10) belyser att regeringens intentioner med en förtydligad läroplan bygger 

på att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. Fokus riktas mot att barnen ska få möjlighet till 

utveckling efter sina egna förmågor och intressen samt att skapa sig förståelse för omvärlden. I 

läroplanens mål lyfts det ”aktiva” och ”kompetenta” barnet fram (Skolinspektionen 2012, s. 10). 

Skolinspektionen (2016a, s. 12) betonar att efter revideringen av förskolans läroplan så riktas ett 

förtydligande till förskollärarens skyldigheter, där ansvaret fokuseras mot att erbjuda barnen 

förutsättningar för utveckling i relation till strävansmålen. I läroplanen för förskolan betonas att: 

förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. 

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och 

lärande följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket 2016, s. 14). 

Skolinspektionen (2016a, s. 10) använder begreppet lärande där innehåll i verksamheten både kan vara 

planerat eller spontant. Pedagoger inom förskolan har en betydande roll när det gäller arbetet med barns 

lärande och bör möta barnen där de befinner sig just nu (Skolinspektionen 2016a, s. 10). Lärande och 

undervisning ses som sammanlänkade med varandra eftersom undervisningen går ut på att främja ett 

lärande. Illeris (se Skolinspektionen 2016a, s. 10) menar dock på att det är en ofullständig benämning 

eftersom det inte går att skilja mellan det som undervisas om och det som faktiskt är ett lärande. 

Begreppet undervisning beskrivs å ena sidan som ”sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till att utveckling av lärande genom inhämtande av kunskaper och 

värden” (Skollagen 2010:800, 1. kap. 3§). Å andra sidan är Skollagens (2010:800) definition att ”13§ 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare är behörig för viss undervisning och får 

bedriva undervisningen”.  

Unikum erbjuder ett sätt att få fatt i barns individuella lärprocesser i arbetet med lärloggar. Eriksson 

(2015, ss. 160-161) belyser att genom Unikum kan pedagoger synliggöra; vad som fångas upp, vad som 

erbjuds samt hur det erbjuds. Verktygets utformning underlättar synliggörandet av mönster i vad som 

dokumenteras och erbjuds relaterat till lärområden. Vår studie har fokus på förskolans dokumentations-

arbete som är en del av kvalitetsarbetet med synliggörandet av barns enskilda lärande. Vi har utgått från 

webbverktyget Unikum i vårt analysarbete för att se hur pedagogerna arbetar med att främja barns 

enskilda lärande, vilket förskolans läroplan belyser som uppdrag. 
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Unikum som dokumentationsverktyg  
Unikum är ett webbaserat verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. På Unikums hemsida (2016a; 2016b) 

beskrivs verktyget som ett hjälpmedel för att skapa pedagogiska planeringar som sedan kan länkas 

samman med gruppbloggar, lärloggar samt grupplärloggar. Unikum belyser vidare att pedagogiska 

planeringar ska skrivas utifrån hur förskolan arbetar med exempelvis matematik i verksamheten, med 

syfte att främja vetenskaplig beprövad erfarenhet. Alla inlägg som skrivs kan märkas upp med etiketter 

för att lättare återfinna hur pedagogerna arbetat med ämnen relaterat till läroplanen. Etiketterna är; Barns 

inflytande, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande, Språk, 

Kommunikation och IT, Utveckling och lärande samt Värdegrund. Ett och samma inlägg kan märkas 

med flera etiketter samt även länkas samman med läroplansmålen för förskolan (Unikum, 2016a; 

2016b).  

Det är enkelt att skapa en lärlogg, det fungerar likt ett blogginlägg där du väljer en rubrik och sedan 

skriver innehåll. För att skapa en lärlogg krävs följande steg; Skapa nytt inlägg, rubriksätt, välj passande 

etikett, lägg till eventuella bilder eller filmsnutt, koppla till pedagogisk planering och läroplanen, välj 

vilka som ska kunna få läsa lärloggen och publicera inlägget (Unikum, 2016a). Unikum (2016c) skriver 

fram att det är enkelt att göra kopplingar till läroplanens olika delar i lärloggar och grupploggar, vilket 

medför att pedagogerna kan använda pedagogisk dokumentation, systematisk uppföljning av barnen 

samt verksamhetens utveckling. Eriksson (2015, s. 84) belyser att det är upp till varje förskola att 

bestämma hur arbetet med Unikum sker. Hur och vad verksamhet fokuserar på kan se olika ut beroende 

på hur verktyget används. Vidare belyser Eriksson (2015, s. 86) i sitt resultat några fördelar med 

lärloggen; den synliggör för vårdnadshavarna vad verksamheten erbjuder deras barn och varje individ 

kan lyftas fram i processerna för att säkerhetsställa att alla barn i gruppen synliggörs. För att få en 

ytterligare dimension till lärloggarna kan barnens tankar och reflektioner tas med i lärloggen (Eriksson 

2015, ss. 86, 88-89). 

På Unikums (2016b) hemsida beskrivs att pedagoger kan arbeta med pedagogisk dokumentation. Där 

det är varje enskilt barns lärande och utveckling som ska ligga till grund i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vår studie handlar om hur pedagoger på en förskola analyserar och dokumenterar barns 

enskilda lärande utifrån webbverktyget Unikum. Studien handlar om att belysa vilka hinder och 

möjligheter verktyget utgör i relation till läroplanens mål och riktlinjer. Innan vi beskriver hur studien 

är upplagd följer först ett avsnitt om tidigare forskning om dokumentationsarbetet, bedömning och 

individuella utvecklingsplaner. Dokumentationen av barns lärande är som vi tidigare belyst ett komplext 

uppdrag och en orsak kan vara att det inte finns några tydliga riktlinjer för samtliga förskolor. 

Ovanstående bakgrund ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar, därmed blir det viktigt 

att belysa hur tidigare forskning behandlat området, vilket vi kommer presentera efter syfte och 

frågeställningar.  

Syfte och frågeställningar  

I läroplanen för förskolan är uppdraget som tidigare nämnt att barns utveckling och lärande ska följas,  

dokumenteras och analyseras i relation till att skapa förutsättningar för barns lärande (Skolverket 2016, 

s. 14). Uppdraget består av flera olika delar och anses vara komplext eftersom det inte framgår i 

styrdokumenten för förskolan hur uppdraget ska genomföras, vilket vi belyst i vår bakgrund. Utifrån 

kapitel 2.6 i läroplanen där pedagogernas dokumentationsuppdrag tydliggörs är vårt syfte att utforska 
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hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum på en förskola. Utifrån 

dokumentationsuppdraget i förskolans läroplan undrar vi hur webbverktyget Unikum kan relatera till 

barns egna utveckling och lärande. I vår studie medför detta även en förhoppning om att synliggöra det 

komplexa uppdrag som dokumentationsuppdraget har, vilket leder till följande frågeställningar:  

 

 Vilka funktioner använder pedagoger i webbverktyget Unikum på en förskola? 

 

 Hur ser dokumentationen i Unikum ut gällande enskilda barns utveckling och lärande på den 

utvalda förskolan? 

 

 På vilket sätt går det att se eller inte se förskolans dokumentationsuppdrag, relaterat till barns 

enskilda utveckling och lärande i Unikum? 

Tidigare forskning 

Det komplexa dokumentationsuppdraget 
En dominerande diskurs inom förskolepraktiken är användandet av dokumentation som verktyg för att 

få fatt i barns lärande och synliggörandet av förskolans kvalitet (Alvestad och Sheridan 2015, s. 377). 

Folke-Fichtelius och Lundahl (2015, ss. 44-45) ställer sig frågande till om förskolan främjas av en så 

otydlig formulering kring metodval i dokumentationsarbetet kopplat till de statliga krav som ställs. De 

belyser att läroplanen behöver förtydliga pedagogernas möjligheter respektive skyldigheter gällande 

dokumentation på individnivå av barns utveckling samt lärande. En studie genomförd av Emilson och 

Pramling Samuelsson (2012, s. 1) belyser att dokumentationsarbetet tagit över i förskolorna och 

påföljden blir att förskollärarna känner ett ständigt krav på att dokumentera. Johansson (2016, s. 24) 

anser att systematisk dokumentationsteknik med fokus på barns lärande under senare år har fått allt 

högre status i tidig barndomsforskning. Ett ökat lärandefokus i läroplanen har medfört konsekvenser för 

bedömning av barns utveckling och lärande inom förskolan sammanlänkat med kvalitetsbegreppet. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 2) anser att det idag skett ett ökat intresse för systematiska 

utvärderingar i verksamheten där syftet är att synliggöra barns lärande i relation till kvalitetssäkring. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2013, ss. 209, 219) analyserar i sin forskning fyra dimensioner av 

pedagogisk kvalitet. Deras resultat visar att förutsättningar och kvalitet binds samman i ett ömsesidigt 

beroende av varandra. Studien framhäver det gemensamma beroendet emellan politik, pedagogisk 

inriktning, barnsyn samt villkor för barns lärande inom förskolan. Hög kvalitet i förskolan handlar här 

om gemensamma, ansträngningar, delade avsikter och samverkan mellan aktörerna på olika 

systemnivåer (Sheridan & Pramling Samuelsson 2013, s. 219).  

Emilson och Pramling Samuelsson (2012, s. 1) menar på att det råder kunskapsbrist inom 

dokumentationsarbetet och riktar blicken mot olika dokumentationssituationer i syfte att finna kunskap 

om vad som står i fokus för dokumentationen. Förskollärarna i studien benämner och tolkar barnens 

prestationer utifrån deras föreställning om hur de vill att barnens ska vara, vilket innebär att barnen helt 

enkelt svarar på förskollärarnas förväntningar (Emilsson & Pramling Samuelsson 2012, s. 1).  
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Jakten på det kompetenta barnet 
Pramling Samuelsson och Pramling (2010, s. 41) anser att om syftet är att utveckla barns förståelse 

samtidigt som pedagoger utvärderar förmågor och kunnande som barnen erövrat, krävs det att barn får 

utrymme till att svara utifrån deras perspektiv. Om pedagogerna inte utgår ifrån barnens perspektiv blir 

inte deras utveckling och lärande synligt (Pramling Samuelsson & Pramling 2010, s. 41). En studie av 

Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008, s. 47) belyser pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barn och vilken effekt det får för verksamheten. I studien analyserade 

pedagogerna sig själva och de upptäckte att de ställde ”slutna” frågor samt att barnen inte gavs möjlighet 

till reflektion utan letade efter ”rätta” svar (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson 2008, 

s. 47). Liknande slutsatser kan dras även från senare forskning inom området att barn vet vad som 

förväntas av dem (Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 13). En risk med detta är att barnen försöker 

leva upp till förväntningarna eftersom det anses vara en bekräftelse eller belöning att bli dokumenterad. 

Följderna kan således bli att barnen blir ”cue-seekers”, det vill säga försöker bete sig efter vad de tror 

pedagogerna vill åt (Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 13, kursivt i original).  

 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 10, 14) påpekar i sin analys att förskollärare har ett 

individualiserat förhållningssätt till barn och deras lärande. De har gjort undersökningar på två förskolor 

där pedagogiken ska grunda sig i en helhetssyn på verksamheten. Trots detta blir barnens kunskaps-

presentationer fokuserade föremål i dokumentation och analysarbetet, vilket även Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) belyst. Inom interaktionsmönstret ”Förskollärare lär ut och barn lär in” (Insulander 

& Svärdemo Åberg 2014, s.15, kursivt i original), ligger fokus på att visa verksamheten utåt i förhållande 

till barnens kunskapspresentationer. Förskollärarna i studien gör så kallade fokusfoton för att tydligt 

synliggöra lärande relaterat till läroplansmålen i förskolan. Forskningen visar på att förskollärarna i 

undersökningen inte problematiserar barnens möjligheter till lärande och på så vis följer de inte 

läroplanens intentioner (Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 15, kursivt i original).  

Kartläggning och utvärdering av barns kunskaper 

Insulander och Svärdemos Åbergs (2014) forskning kan relateras till Vallberg Roths och Månssons 

(2008) studie om individuella utvecklingsplaner för barn, som de analyserat. De individuella 

utvecklingsplanerna saknar förmågan att kritiskt analysera, ifrågasätta samt presentera information både 

muntligt och skriftligt (Vallberg Roth & Månsson 2008, ss. 34-35). Alvestad och Sheridan (2015, s. 

377) har däremot utgått från norska förskolor som följer en nationell läroplan där förskollärarnas ansvar 

dels handlar om att dokumentera yrkespraktiken och dels om barns studieresultat. En del förskollärare 

är omedvetna om hur dokumentationen relateras till läroplanens mål, eftersom de inte är medvetna om 

förskolans faktiska mål. Å ena sidan bör barns lärande grunda sig i deras erfarenheter, intressen och 

behov. Å andra sidan anses lärandeprocesser bland barn i förskolan baseras på värderingar och mål som 

fastställs i relation till kunskapsprestationer, vilket kan knytas an till forskning som handlar om barns 

lärande som tidigare nämnts (Alvestad och Sheridan 2015; Insulander & Svärdemo Åberg 2014; 

Emilson & Pramling Samuelsson 2012).  

 

Pramling Samuelsson (2010, s. 159) problematiserar och diskuterar frågan om utvärdering av små barn 

utifrån förskollärarens professionella kompetens, i relation till det enskilda barnet. Utgångspunkten för 

texten är; ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan? Pramling Samuelsson 

(2010, s. 165) belyser för att få syn på barns förändrande lärande måste utvärderingarna följas upp under 

en längre tid, annars samlas enbart små fragment av barnens individuella lärande. Vidare belyser 
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Pramling Samuelsson (ibid.) att i kartläggning av barns kunskaper så framhävs innehåll, medan 

samspelsinteraktioner förbises och fokus riktas mot vad som ska mätas. Vilket går emot läroplanens 

intentioner om att det inte är barnen som ska utvärderas utan verksamheten. 

Dokumentation, bedömning, barns lärande och 

kvalitet relaterat till förskolepraktiken 

Lindgren och Sparrman (2003, s. 59) menar att dokumentation i förskolan handlar om att betrakta 

respektive bli betraktad. Att bli betraktad och bli betraktad skapar olika maktpositioner. Betraktaren har 

en starkare maktposition gentemot den som blir betraktad. Johansson (2016, s. 284) anser däremot att 

resonemanget om bedömning i förskolan relaterat till barnens utveckling och lärande ”behöver handla 

om vad som bedöms och hur bedömningarna används snarare än om bedömningarna ska göras” (vår 

kursivering). Bjervås (2011, s. 18) framhäver att barn ständigt är föremål för synliggörande i olika 

sammanhang relaterat till granskning, värdering, dokumentation och bedömning. Hon anser att det är 

betydelsefullt att problematisera förskolans dokumentation- och bedömningspraktik när det riktar sig 

mot yngre barn i förskolan. Schulz (2015, ss. 212, 216) betonar att oavsett vilka tillvägagångssätt som 

används när det gäller dokumentation krävs en målmedvetenhet kring att observera det enskilda barnet. 

Dokumentationerna och lärande är sammanlänkat till varandra med ambition att höja kvaliteten i 

förskolan. Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2006, ss. 17-18) har undersökt kvalitet 

relaterat till fem olika läroplaner Italien, Belgien, Nya Zealand, USA samt Sverige gemensamma 

nämnare är att de alla värderar en hög kvalitet. De framhäver barnen som kompetenta, unika med 

rättigheter till att uttrycka sin förståelse av omvärlden. Läroplanerna lägger samtliga vikt vid färdigheter 

som lärande och utveckling, vara aktiv, kommunikativ och reflekterande. Kvaliteten sätts i förbindelse 

med professionella pedagoger som bör vägledas av barnens intressen och frågor. De flesta läroplanerna 

fokuserar på bedömning av det enskilda barnets inlärningsprocesser sammanlänkade till resultat, för att 

på så vis bedöma kvalitet i förskolan, jämfört med Sverige som utvärderar verksamheten och inte det 

individuella lärandet (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams 2006, s. 18).  

Elfström (2013, s. 263) belyser aspekterna av pedagogisk dokumentation i förskolan som grund för 

systematiskt kvalitetsarbete samt verksamhetsutveckling. Hon menar att verktyget i sig innehåller 

antaganden och styr i vilken riktning pedagoger blir ”bärare av”, vilket påverkar kunskapen som 

produceras (kursivt i original). Elfström (2013, s. 164) lyfter även kritik som riktats mot användandet 

av pedagogisk dokumentation där förskolor anser sig vara Reggio Emiliainspirerade. I de flesta fall 

används pedagogisk dokumentation som en teknik och de teoretiska samt filosofiska bakomliggande 

tankarna försvinner i användandet av dokumentationerna. I de fallen blir dokumentationerna 

redogörelser av vad barnen gjort och används inte för underlag i läroprocesser eller planering inom 

verksamheten. Detta kan relateras till Johanssons avhandling (2016, s. 225) som belyser att det ofta är 

barnens förmågor som skrivs i bedömningar både positiva och negativa. Hon menar på att förmågorna 

relateras till det enskilda barnet och dess kapacitet att utveckla olika förmågor och inte ser till faktorer 

som personlighet, erfarenheter och utveckling. Johansson anser även att det förekommer en stor 

klassifikation inom bedömningar av barnens sociala förmåga. Haug (2003 se Elfström 2013, s. 264) 

menar på att pedagoger genom att införskaffa sig kunskap om nya filosofiska samt teoretiska begrepp 

kan handla i mellanrummet mellan yttre och inre ramar i verksamheten. Däremot betonar Elfström 

(2013, s. 264) att utrymme för förändringen måste finnas i ramar som styrdokument, lokala 

förutsättningar, mål, personalens kompetens, barngruppens sammansättning samt verksamhetens 

organisation.  
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Pedagogernas kompetens relaterat till 

dokumentationsuppdraget  

Lindgren och Sparrman (2003, s. 58) belyser att förskolor haft ett fokus på pedagogisk dokumentation 

länge, vilket även blivit en prioriterad arbetsmetod inom förskolan idag. Dokumentationsarbetet har å 

ena sidan fått en stor spridning i dagens verksamhet eftersom den ger både barn och pedagoger möjlighet 

att reflektera över hur de agerar och reagerar i olika situationer. Johansson (2016, s. 160) menar å andra 

sidan att dokumentationsarbetet anses vara statushöjande hos förskollärare. Dokumentationsarbetet 

belyser även det viktiga lärandet och genom hänvisning till läroplanen visar förskollärarna att de utgör 

sitt statliga uppdrag som de är ansvariga för (Johansson 2016, s, 160).  

 

Berntsson (1999, ss. 201-202) menar på att förskollärarens kompetens består av teoretiska, personliga 

och praktikgrundande kunskaper. Nya Zeelands läroplan lyfter fram barnens intresse som en viktig 

utgångspunkt i arbetet. För att fånga barnens intresse krävs kompetenta lärare som känner igen och kan 

lyfta fram barnens intresse relaterat till kunskapsbaserat innehåll i verksamheten. Forskning från Nya 

Zeeland visar på att förutsättningar som rutiner, gruppstorlek, pedagoger, relationer mellan pedagoger 

och barn påverkar att arbeta mot dessa mål (Hedges, Cullen & Jorda 2011, ss. 199, 201). Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 11) anser däremot att genom kompetensutveckling och 

diskussion kan pedagogerna i verksamheten arbeta med läroplansmålen utifrån deras förutsättningar 

som finns inom arbetslaget och barngruppen. De pekar på att även om riktlinjerna för förskolan beslutas 

på politisk nivå, måste pedagogerna relatera målen till barngruppen och planera hur de kan följa 

läroplanens mål. Vidare belyser de att det är förskollärarnas kompetens som påverkar förskolans 

verksamhet likväl barns lärande och utveckling. ”I dynamiken mellan mål, förskollärares didaktik och 

barns agerande kan villkor för lärande skapas” (ibid 2015, s. 11). Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridans (2015) forskning kan länkas samman med Efstratia och Vassilios (2010, s. 419) resultat av 

pedagogernas tolkning av läroplanen i Grekland. Även här måste pedagogerna tolka läroplanen från 

politisk nivå, vilket studien belyser som ett svårt uppdrag för pedagogerna. Efstratia och Vassilios (2010, 

s. 419) samt Lager (2015, s. 43) betonar att det är pedagogerna som i slutändan har tolkningsföreträde 

för läroplanens mål i verksamheten därav avgör lärarna ”ödet” för läroplanen. I den bemärkelsen 

behöver pedagogerna få fortbildning hur teori och praktik binds samman inom förskolekontexten.  

Pedagogers förutsättningar för 

dokumentationsarbete 

Tyrén (2013, s. 191) hävdar att politiker bör ta del av förskolans vardagliga verksamhet för att få 

förståelse för vilka beslut som ska tas när det gäller deras arbete. Sheridan (2009, s. 42) belyser i likhet 

med Tyrén hur yttre villkor, såsom strukturkvalitet/förutsättningar, används i relation till barns lärande. 

Det handlar om ”pedagogers utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppens storlek och 

sammansättning, lokaler och material” (Sheridan 2009, s. 42). Indirekt handlar det om faktorer som 

personalen inte kan påverka, som förskolans styrning och ledning (Sheridan 2009, s. 42). I likhet med 

Sheridan (2009) belyser Elfström (2013, s. 50) att det är kommunen som ska ansvara för 

strukturkvaliteten för att ge förskolan de förutsättningar och ramar som behövs för att följa läroplanens 

mål och uppdrag. Kommunen ger ramar/förutsättningar för arbetet i förskolan medan personalen tolkar 

och anpassar dessa ramar efter uppdraget (Lager 2015, s. 23).  

 

I en studie gjord av Eriksson (2014b, s. 10) betonas att det är en skillnad i yrkeskunskap mellan 

förskollärare och barnskötare, vilket stärker deras skillnad i ansvar. Eriksson (2014a) menar i likhet med 
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Berntsson (1999) att det är en markant skillnad mellan teoretisk grundad kunskap och den praktiska 

erfarenheten. Eriksson (2014b, s. 10) belyser vidare på att den teoretiska kompetensen står förskolläraren 

för. För att möjliggöra ett arbete på kvalitativnivå förutsätts en hög professionell kompetens hos 

förskollärare för att leda kollegor av mindre kompetens till förståelse för förskolans arbete (Aasen 2010 

se Eriksson 2014b, s. 3). Anledningen till att förskolepersonalens utbildningsnivå har höjts har att göra 

med tillträdet i utbildningssystemet men även genom den reviderade läroplanen och dess förstärkta 

pedagogiska uppdrag. Kravet på personalens kunskaper och kompetens har även ökat, vilket går att 

länka samman med att förskollärare idag har det övergripande ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten (Vetenskapsrådet 2015, ss. 23-24).  

 

Ytterligare en aspekt som är av betydelse är personalens möjlighet till planering, utvärdering och 

diskussioner om sitt eget arbete. Planeringstiden är en grundläggande förutsättning för att kunna utföra 

ett arbete av god kvalitet i förskolan, dock anses inte detta som en självklarhet och planeringstiden 

varierar mellan olika förskolor (Vetenskapsrådet 2015, s. 33). I likhet med detta menar Tyrén (2013, s. 

180) på att tid för möten och reflektion är en viktig förutsättning för pedagogerna att genomföra sitt 

uppdrag, tidsbristen är en betydelsefull faktor för hur kvaliteten på verksamheten blir. Har personalen 

ett välfungerat samarbete och låg personalomsättning medför det goda förutsättningar för arbetslaget att 

planera och utvärdera sitt arbete som i sin tur blir betydelsefullt för god kvalitet i verksamheten 

(Vetenskapsrådet 2015, s. 35). 

Tidigare forskning i relation till vår studie 
Att barn försöker leva upp till förväntningar och svarar det som de tror att pedagogerna vill höra, samt 

pedagogers maktpositioner som flertal forskningsstudier har kunnat påvisa, blir betydelsefulla för vår 

studie (Asplund Carlsson, Pramling & Pramling Samuelsson 2008; Pramling Samuelsson & Pramling 

2010; Emilson & Pramling Samuelsson 2012; Lindgren och Sparrman 2003; Insulander & Svärdemo 

Åberg 2014). Relaterat till vår studie kan vi se vilket utrymme barnens röster får i relation till deras 

lärande och utveckling. Lärloggarna visas upp för pedagoger samt vårdnadshavare och på så sätt blir 

Dokumentation bygger på dagliga aktiviteter och för att få fatt i barns förändrande lärande krävs som 

Pramling Samuelsson (2010) belyser uppföljning över tid vilket möjliggörs i Unikum och 

dokumentationen i lärloggarna. Flera studier belyser att pedagogerna behöver kompetensutveckling 

samt bättre förutsättningar för att tolka läroplanens intentioner och sitt uppdrag (Sheridan 2009; Elfström 

2013; Hedges, Cullen & Jorda 201; Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015). Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 11) anser i sin forskning däremot att kompetenta 

pedagoger kan omsätta läroplansmålen utifrån de ramar som finns i verksamheten, relateras detta till vår 

studie kan vi se på hur pedagogerna tolkat dokumentationsuppdraget och vad som ska dokumenteras i 

lärloggarna.  

Utifrån tidigare forskning blir ett läroplansteoretiskt perspektiv relevant för vår studie, i relation till de 

frågeställningar som studien syftar till. Detta eftersom det kan hjälpa oss ta reda på hur det komplexa 

uppdraget kan förstås i förhållande till yttre påverkansfaktorer, såsom ramfaktorer och förskjutning 

mellan formuleringsarena till realiseringsarena.  
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Läroplansteoretiskt perspektiv 

Vår studie fokuserar på dokumentationsarbetet med inriktning mot lärloggar kopplat till läroplanens 

mål. Därför blir det av intresse att rikta in oss på hur framskrivningen av läroplanen sett ut och vem som 

fattar vilka beslut. Inom svensk kontext används begreppet läroplan för att beskriva det statliga 

styrdokumentet som ligger till grund för utbildningsväsendet. Det är viktigt att poängtera att läroplanen 

är ett policydokument inom utbildning och som beskriver innehåll samt struktur till hur undervisning 

bör bedrivas (Wahlström 2015, ss. 11-12). Urvalsfrågan baseras på vad läroplanen synliggjort för 

resultat, utifrån vad som anses räknas som viktig eller giltig kunskap oavsett om det konstruerats 

medvetet eller inte (Wahlström 2015, s. 11). Inom läroplansteoretiskt perspektiv är kunskap en 

grundläggande faktor. Deng och Luke (2008 se Wahlström 2015, s. 9) lyfter frågan ”vad räknas som 

kunskap?”, vilket är en grundläggande fråga inom läroplansteori. Ett läroplansteoretiskt perspektiv 

fokuserar även på hur ny kunskap om utbildningsprocessernas mål, innehåll och metodik formas i ett 

visst samhälle och kultur, samt vad som anses vara giltig kunskap (Lundgren 1979 se Vallberg Roth 

2011, s. 10, 19). Elfström (2013, s. 56) belyser kunskapsfrågan i relation hur barn lär. Enligt riktlinjerna 

för förskolans läroplan ska pedagogerna vägleda, stimulera och ta tillvara på barns tankar och idéer 

(Skolverket 2016, s. 9). Pedagogerna har som uppdrag att följa barns egna strategier att lära och skapa 

kunskap samt att utgå från att olika språk- och kunskapsformer utgör en balans för ett helhetstänk i 

verksamheten (Elfström 2013, s. 56). Elfström (2013, s. 56) riktar ett stort fokus mot att belysa det aktiva 

barnet som en lärande och skapande individ som i samspel med andra utvecklar ny kunskap. I läroplanen 

för förskolan (1998, s. 8) betonas att varje enskilt barn ska mötas på individnivå, det vill säga att de ska 

få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov. En förutsättning för att eftersträva detta är att 

dokumentations- och uppföljningsformer används i reflektionsarbetet på förskolorna. Läroplanen riktas 

idag mot barns lärande vilket resulterar i att uppföljningen och utvärderingen fokuseras mot ”hur barn 

lär” (Elfström 2013, ss. 56, 57, kursivt i original). 

 

Det läroplansteoretiska perspektivet syftar till att belysa läroplanen relaterat till formulering (stat), 

organisation (kommunalt) och genomförande (verksamheter) i utbildningssyfte (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999, s. 103; Lager 2015, s. 27; Åsén & Vallberg Roth 2012, s. 23). Detta är ett framskrivande 

som kom att betonas i och med förskjutningen som skedde under 1990-talet då förskolan kom att hamna 

under utbildningsdepartementet istället för socialdepartementet. Föreliggande studie hämtar inspiration 

från ett läroplansteoretiskt perspektiv där fokus riktas mot att belysa olika arenor och ramars betydelse 

för användandet av webbverktyget Unikum.  

Formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena 

För att få inblick i det läroplansteoretiska perspektivet och hur läroplanen har utformats använder vi 

Lindes (1993 se Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103) begrepp formuleringsarena. På 

formuleringsarenan tas beslut när det gäller material och även vad som skrivs fram i styrdokumenten 

för förskolan. Dessa beslut produceras på en statlig, kommunal och lokal nivå. Nästa steg menar Linde 

(1993 se Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103) är det som sker på transformeringsarenan, det vill 

säga där tolkning, tillägg och fråndrag av läroplanen sker. Staten påverkar transformeringsarenan genom 

att vara huvudman för lärarutbildningen samt arrangörer för fortbildning och via inspektion och 

utvärdering. Det är lärarna som blir ”huvudaktörer” i att transformera formuleringsarenans beslut in i 

verksamheten. Faktorer som påverkar hur detta ter sig är sociala-, kulturella- och ekonomiska faktorer 

(Linde 2012, ss. 55, 64-65). Det slutliga steget är det som sker på realiseringsarenan eller 
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genomförandearenan, det vill säga vad som sker i förskolans praktik och hur pedagogerna tolkar sitt 

uppdrag (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103).  

Vidare belyser Skolinspektionen (2016b, s. 9) i likhet med de olika arenorna, fyra olika nivåer i en 

ansvarskedja. Den första nivån handlar om kommunens skyldighet att ge förutsättningar som exempelvis 

att fördela resurser till utbildning efter barnens behov. I den andra kedjan riktas fokus mot huvudmannen 

och dess ansvar för att se till lärandet i förskolan, att det genomförs utifrån nationella mål och att 

organisera utbildningen inom förskolan. Den tredje ansvarskedjan pekar på att det är förskolechefen 

som ansvarar för den inre verksamheten. Chefens ansvar är att se till att förskolan uppnår likvärdig 

kvalitet men även ansvara för sammansättning av grupper, storleken på barngrupperna, personalens 

kompetens och leda det pedagogiska arbetet i förskolan. Den sista nivån har fokus på det som sker i 

verksamheten, nämligen där det dagliga arbetet sker vilket även är i fokus i vår studie.  

Det är av relevans att förstå hur dessa arenor hänger samman för att få fatt i det läroplansteoretiska 

perspektivet och hur de kan appliceras i relation till vår studie. På formuleringsarenan granskas 

skollagen och läroplanen i relation till förskolans uppdrag och Unikums intention. Vidare transformeras, 

det vill säga tolkar, pedagogerna förskolans uppdrag och realiserar det i förskolans praktik. Arenorna är 

av betydelse för vår studie eftersom det är av vikt att se hur pedagogerna transformerar läroplanens 

intention för att sedan applicera det i webbverktyget Unikum. Med andra ord hur skollag och läroplanen 

omsätts i förskolans praktik (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103).  

I de arenor som har presenterats ovan får också ramfaktorer betydelse. Detta med anledning av att 

förskolans läroplan och pedagogernas förutsättningar har stor betydelse för hur pedagogerna omsätter 

sitt pedagogiska uppdrag. Ytterligare ramar som är av betydelse för vår studie kommer att presenteras 

nedan.  

Ramfaktorer 

Ett begrepp som blir av betydelse i vår studie är ramfaktorer vilket även är det mest centrala inom denna 

teori (Lundgren 1983 se Abrahamsson, Berg & Wallin 1999, ss. 152-153). Ramfaktorteorin bygger på 

externa faktorer utanför lärarens direkta kontroll, som är av betydelse för hur undervisningen gestaltar 

sig (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 93). I vår studie är dessa externa faktorer exempelvis; tid, 

personalkompetens, verktyg, förutsättningar och styrdokument viktiga faktorer. Personalkompetensen, 

det vill säga förkunskaper hos personalen påverkar utfallet och ses som en viktig är en viktig 

förutsättning (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 92, 101). 

I styrdokumentet som ramfaktor blir den formativa och summativa bedömningen central i relation till 

barns lärande och utveckling. Den formativa bedömningen pågår kontinuerligt och riktas mot att ge 

barnen respons på sitt lärande (Wahlström 2015, ss. 134-135). Det är med andra ord en framåtsyftande 

bedömning som möjliggör för pedagogerna att se vad i verksamheten som behöver förbättras. Den andra 

fasen som är av relevans av vårt resultat är den summativa bedömningen som enligt Wahlström (2015, 

ss. 134-135) och Eidevald (2013, s. 50) handlar om att finna dokumentationer som visar på kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt, som barnen utvecklar i relation till ett visst kunskapsområde. 

På ett övergripande plan kan verksamheten styras, begränsas och regleras av juridiska, ideologiska och 

ekonomiska ramar (Lundgren 1981 se Eriksson 2014a, s. 30). Det krävs att pedagogerna har kunskap 

om juridiska ramar, de lagar som finns samt de ideologiska ramar som handlar om styrdokumenten som 

används i förskolan (Dahlberg, Lundgren & Åsén 1991; Dahlberg & Åsén 1986 se Eriksson 2014a, s. 

30). Gustafsson (1999 ss, 34, 48) belyser ramfaktorer i relation till pedagogiskt utvecklingsarbete där 

ramar kan fungera för att ringa in faktorer som hämmar arbetet. Däremot menar Gustafsson (1999, s. 
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48) på att de negativa förutsättningarna inte alltid är de faktorer som är avgörande i pedagogiska 

utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning av läroplansteori i vår studie 

Ett läroplansteoretiskt tänkande har en grund i statliga styrsystem som sätts samman med ramar för 

verksamheten. En kontinuitet i uppföljningsarbetet är av stor betydelse inom förskolepraktiken eftersom 

det främjar barns lärande, vilket resulterar i vikten av att välja rätt utvärderingsverktyg (Dahlberg, 

Lundgren & Åsén 1991 se Elfström 2013, s. 27). I vår studie har vi valt att analysera hur barns utveckling 

och lärare skrivs fram på individnivå, utifrån pedagogernas användande av webbverktyget Unikum 

relaterat till läroplanens riktlinjer.  

I relation till studiens frågeställningar: Vilka funktioner använder pedagoger i webbverktyget Unikum 

på en förskola? Hur ser dokumentationen i Unikum ut gällande enskilda barns utveckling och lärande 

på den utvalda förskolan? På vilket sätt går det att se eller inte se förskolans dokumentationsuppdrag, 

relaterat till barns enskilda utveckling och lärande i Unikum? kan detta förstås som att Unikum är en 

betydelsefull ramfaktor i relation till pedagogernas uppdrag. Pedagogerna har de förutsättningar som 

Unikum samt verksamheten ger pedagogerna för att möjliggöra dokumentation av barnens enskilda 

lärande. Pedagogernas dokumentationsuppdrag kan i form av ramarna; tid, förutsättningar samt resurser 

underlätta eller försvåra uppdraget (Lindblad, Linde och Naeslund 1999, s. 93, 101).  

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med syfte att se över innehållet i lärloggar 

i relation till ett läroplansteoretiskt perspektiv. En kvalitativ metod är ett generellt begrepp för alla typer 

av metoder som bygger på textanalys (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). I studien motsvarar detta ett 

undersökande av innehållet i lärloggarna, vilket benämns som innehållsanalys (Bergström & Borèus, s. 

44). Innehållsanalysen i sin tur har som avsikt att räkna och mäta fenomen i texter. I denna studie svarar 

detta mot vilka funktioner i lärloggarna som pedagogerna använder i relation till vad som är möjligt i 

webbverktyget Unikum.  

Innehållsanalys syftar inte till att mäta eller räkna fenomen utan beskriva det textinnehåll som blir synligt 

(Bergström & Boréus 2005, ss. 44-45). I vår studie handlar det om att systematiskt beskriva det 

textinnehåll som blir synligt i lärloggarna. Vi beskriver hur det ser ut i dokumentationen utifrån; 

pedagogernas användning av Unikum, synliggörandet av barns enskilda lärande och utveckling. I arbetet 

med textanalys som metod finns flera betydelser som texten omfattas av. En viktig punkt är att det 

innefattar tolkningar och en betydelsefull aspekt blir således tillförlitligheten (Graneheim & Lundman 

2004, s. 106). Vår empiri som analyseras är en form av dokument, det vill säga mänsklig redogörelse 

över barns lärande. Pedagogerna som skrivit lärloggarna bygger på en återberättelse av situationer inom 

förskolan, texterna måste sättas in i producerade sammanhang för att möjliggöra analys, de står inte på 

egna ben (Scott 1990 se May 2013, ss. 230-231). Utifrån studiens läroplansteoretiska perspektiv blir det 

betydelsefullt att analysera lärloggarna med hjälp av en innehållsanalytisk metodik som enligt 

Graneheim och Lundman (2004, s. 109) riktar fokus på framträdande och dolt innehåll.  
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Vår studie utgår från texter i form av lärloggar och förskolans läroplan vilket går under kategorin 

textanalys, där ingår även dokument- och innehållsanalys (Stukát 2011, s. 60; Hellspong & Ledin 1997 

se Widén 2015, s. 178). Med antagandet om att text-, dokument,- och innehållsanalys går in i varandra 

kan innehållet i lärloggarna förstås utifrån två dimensioner. Den första dimensionen relaterat till studiens 

syfte om hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum, handlar om att 

fokusera på lärloggarnas form och dess innehållsliga aspekter. Våra lärloggar är en form av dokument 

och följaktligen är det av relevans att fokus riktas på de innehållsliga aspekterna som blir framträdande 

(Hellspong & Ledin 1997 se Widén 2015, s. 178). Den andra dimensionen handlar om att tolka 

innebörder i ett visst sammanhang och där riktas fokus på betydelse i relation till den omgivande 

kontexten (Andersson & Kaspersen 1996; Gilje & Grimen 1992; Hellspong & Ledin 1997 se Widén 

2015, s. 178). 

Urval och avgränsningar 

För att få en klarare bild av hur pedagoger dokumenterar barns utveckling och lärande är lärloggarna 

centrala. I denna studie har vi valt att avgränsa oss till dokumentation av det individuella barnet. Detta 

bör dock förstås som pedagogernas egna dokumentationsanvändande för att belysa lärande och 

utveckling och inte det individuella barnet i sig självt. I urvalet av förskola kontaktades förskolor vi 

visste arbetade med webbverktyget Unikum. Vi kontaktade flera förskolor och fick via kontakter tidigt 

gensvar från en förskola, där studien utfördes på. Förskolan ligger i ett bostadsområde där det finns både 

naturreservat och gemensamma gårdar i närområdet. I upptagningsområdet finns både villor och 

lägenheter. Det är en privat förskola som likt andra beskriver sig använda ett utforskande arbetssätt med 

barnen i centrum. Förskolan har funnits i 30 år och har i dagsläget fyra avdelningar. Med åldrarna 1-2 

år, 2-3 år, 2-4 år och 4-5 år, vi har fått lärloggar från samtliga avdelningarna att analysera. På förskolan 

går omkring 50 barn och 11 pedagoger arbetar där.  

I studien ingår lärloggar skrivna av både förskollärare, barnskötare samt vikarier. Alla som har skrivit 

lärloggar erbjöds delta i studien. Studiens empiri består av 13 barns lärloggar skrivna av tre förskollärare, 

sex stycken barnskötare och två vikarier. Vi fick sammanlagt tillstånd från 80 lärloggar varav åtta 

uteslöts på grund av att medgivande saknades. Två av förskollärarna i vår studie är nyexaminerade och 

en har arbetat i flera år inom förskolan. Fyra av barnskötarna har arbetat under flera år inom förskole-

verksamheten och vikarierna är outbildade. Pedagogerna som skrivit lärloggar som är med i 

undersökningen har uttryckt att det är svårt med dokumentationen i lärloggar. De visade intresse för att 

delta och vill gärna se både styrkor och utvecklingsområden.  

Vi har valt att sätta resultatet i relation till nyckelorden formuleringsarena, transformeringsarena, 

realiseringsarena och ramfaktorer. Utifrån formuleringsarenan tittar vi på hur dokumentationsuppdraget 

transformeras och realiseras i vår analys.  

Forskningsetiska överväganden  

Lärloggarna har bedömts utifrån två kriterier; den första är autenticitet, vilket innebär om 

dokumentationen verkligen är det som den utger sig för att vara. Den andra är trovärdighet som handlar 

om dokumenten har en grund för om åsikter förfalskats eller förvrängts på något sätt (Scott 1990 se 

Bryman 2011, ss. 296-297). Dessa aspekter är också något som vi har tagit hänsyn till gentemot de 

forskningsetiska överväganden som bör tas i beaktning.  
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Utgångspunkten för studien är som tidigare nämnt i barnens lärloggar som finns publicerade i 

lärplattformen Unikum där det krävs en specifik behörighet. För att få denna behörighet in i lärloggarna 

krävdes samtyckestillstånd från pedagoger, vårdnadshavare samt barnen där de blev informerade om 

syftet med studien. Vi skrev två olika samtyckesblanketter, en till pedagogerna samt en till 

vårdnadshavare (se Bilaga 1; Bilaga 2). Samtyckesblanketten godkändes och skrevs under av samtliga 

deltagare innan empiri insamlingen påbörjades (Vetenskapsrådet 2011, s. 18; Löfdahl 2014, s. 36). 

Konfidentialitetskravet är en viktig del i vår studie vilket innebär att inga obehöriga får ta del av vårt 

material, med anledning av detta har vi valt att anonymisera eller avidentifiera båda förskolan och 

deltagarna. Vårt metodval innebär att vår närvaro har påverkat den empiri som studerats, likt andra 

forskningsmetoder där personens närvaro kan spegla en viktig roll (Webb mfl. 1996 se Bryman 201, s. 

296). Alla som medverkade i studien fick information och möjlighet att samtycka till om de ville delta 

eller inte, vilket går under individskyddskravet som innebär att alla som ingår i studien ska skyddas från 

skada och kränkning (Vetenskapsrådet 2011, s. 18: Löfdahl 2014, s. 36). 

Namnen vi använder i lärloggarnas utdrag samt bilder är fingerade. Transkribering och anonymisering 

av både barn, pedagoger samt förskolan har även gjorts (Löfdahl 2014, s. 34; Vetenskapsrådet 2011, ss. 

46, 67). Efter avslutad studie kommer all empiri att raderas. Vi är medvetna om att det är våra tolkningar 

av materialet som blir talande i denna studie, vilket innebär att vi indirekt får en överordnad maktposition 

gentemot barnen pedagoger och föräldrar (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Vi valde att använda oss av 

forskningsetiska kodexar, det vill säga regler för hur vi kommer göra före, under och efter arbetet. 

Kodexar är med andra ord etiska regler för hur studien ska ske vilket innebär att om någon pedagog eller 

barn skulle välja att avsluta sin medverkan har vi fört en lista på vem som är vem i anonymiseringen 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 18).  

Vår forskning handlar om inträde i barnens värld och vi har ställt oss frågande till om det är möjligt att 

få barnens samtycke, huruvida barnen kan förstå vad de ger samtycke till? Löfdahl (2014, s. 40) menar 

på att det är viktigt att informera barnen om vårt arbete, vad vi kommer skriva om samt att uppsatsen 

kommer publiceras. För att få barnens medgivande har pedagogerna pratat med barnen under en samling 

där barnen fått information om studien. Pedagogerna har berättat att två studenter vill se på bilder och 

läsa deras lärloggar. Vi är väl medvetna om att det inte är säkert att barnen har förstått vad det inneburit. 

Vi vill därmed understryka att vår studie riktas mot hur pedagogerna dokumenterat barnens lärande 

relaterat till ramar och styrdokument i verksamheten och inte på barnens individuella kunskaper. Vi har 

reflekterat över att det kan verka som att vi intar en maktposition gentemot barn, pedagoger och 

vårdnadshavare eftersom det är vi som går in och analyserar materialet.  

Vår ambition är att utgå från det som skrivs i lärloggarna och knyta an det mot våra frågeställningar och 

analysera med hjälp av ett läroplansteoretiskt perspektiv (Vetenskapsrådet 2011, s. 40). En annan viktig 

aspekt var att studien inte får genomföras där vi har någon relation till de medverkande, eftersom 

materialet ska kunna analyseras neutralt (Svensson & Ahrne 2015, s. 28).  

Genomförande 
Vi mailade ut förfrågningar till flera förskolor och förskolechefer om vårt intresseområde att se på hur 

pedagoger dokumenterar fram barns enskilda lärande. Vi fick kännedom om en förskola som arbetade 

med Unikum. Förskolechefen utryckte att vårt arbete verkade intressant och genom henne kom vi i 

kontakt med utvecklingschefen som hjälpte oss att få ut medgivningsblanketterna till berörda pedagoger 

(Bilaga 2). Pedagogerna delade i sin tur ut blanketterna till vårdnadshavarna (Bilaga 1). Efter vi fått 

tillbaka medgivandeblanketterna (Bilaga 1; Bilaga 2) från pedagoger och vårdnadshavare om samtycke 
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att delta i vår studie påbörjade vi vår empiriska insamling. Vi fick tillgång till lärloggarna via inloggning 

i Unikum och kunde på så sätt påbörja transkribering av innehållet. 

Databearbetning och analysmetod 

Vår första inventering var att göra en översikt av hur många lärloggar som är skrivna av respektive 

yrkeskategori i vår studie. Förskollärarna har skrivit 19 stycken, barnskötarna har skrivet 48 stycken och 

vikarierna 13 stycken. Vi sammanställde empirin efter vilka funktioner pedagogerna använder sig av 

med hjälp av Unikum, hur de länkar material, även hur dokumentationerna ser ut i struktur och innehåll 

samt funderade på om pedagogernas dokumentationsuppdrag synliggjordes i lärloggarna. Vi läste 

lärloggarna och markerade delar som vid första anblicken ansågs relevant, exempelvis beskrivningar av 

barns förändrande lärande, barns reflektioner, pedagogernas reflektioner av barnens lärande och 

redogörande lärloggar. För att finna väsentlig information i lärloggarna behövdes det många 

genomläsningar och sorteras upp utifrån våra olika frågeställningar relaterat till barns lärande och 

utveckling. På så vis har vi gjort flera inventeringar och kategoriserat upp innehållet efter våra 

frågeställningar där vår metod och teoretiska ansats varit behjälpliga i processen att sortera ut relevant 

empiri att analysera. Vi använde oss av innehållsanalysen genom att leta efter innehåll som svarar mot 

våra frågeställningar (Bergström & Boréus 2005, ss. 45). I genomläsningarna letade vi efter 

framträdande och dolt innehåll, det framträdande var de som på ett tydligt sätt i sin struktur gav 

beskrivningar på barns individuella lärande och gick i enlighet mot läroplanens dokumentationsuppdrag. 

Det dolda innehållet är när innehåll skrivs fram i analysen som inte direkt är framträdande eller saknas 

i relation till uppdraget (Graneheim & Lundman 2004, s. 109). Vi har även fokuserat på att sortera 

innehållet efter vad som blivit framträdande i lärloggarna samt i vilket sammanhang det skrivits fram i 

analysarbetet, till hjälp användes de teoretiska begreppen; formuleringsarena, transformeringsarena, 

realiseringsarena samt ramfaktorer. Begreppen kan i framställning få olika betydelser beroende på hur 

de skrivs fram i analysen samt i vilket sammanhang användandet sker (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström 2013, s 33). 

För att se vad pedagogernas uppdrag är har vi tagit stöd i läroplanen för att på så sätt ytterligare kunna 

strukturera upp vad som är relevant i lärloggarna (Stukát 2011, s. 60). Våra analyser är som tidigare 

nämnt även genomförda efter ett läroplansteoretiskt perspektiv med fokus på ramfaktorer där vi utifrån 

vårt material använt oss av främst ideologiska och juridiska ramarna. Genom dessa ramfaktorer kan vi 

använda och svara på vilka förutsättningar som behövs i arbetet med lärloggarna samt vilken betydelse 

de ideologiska och juridiska lagarna har för att synliggöra barns individuella lärande (Dahlberg, 

Lundgren & Åsén 1991; Dahlberg & Åsén 1986 se Eriksson 2014a, s. 30).  

Studiens kvalitet 

I analysarbetet har vi som grund för tolkning belyst vilka teoretiska begrepp och antaganden som vi 

använt som hjälp i tolkningsarbetet, på så vis ger vi läsaren en möjlighet att själv bedöma trovärdigheten 

i uppsatsen (Johansson, 2016, s. 126). Det läroplansteoretiska perspektivet har gjort det möjligt för oss 

att analysera pedagogernas tolkning av pedagogernas dokumentationsuppdrag och se hur läroplans-

målen realiseras i praktiken, alltså det som sker mellan formuleringsarenan till realiseringsarenan 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103).  

Innehållsanalysens starka sidor är att den möjliggör att analysera en stor mängd material, vilket är 

relevant för våra 80 lärloggar. En svaghet med innehållsanalys är att de i vissa avseenden är i behov av 
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tolkning och på så sätt finns risk för att innehållet förvrängs (Bergström & Boréus 2012, ss. 51, 88). För 

att öka trovärdigheten för vår studie finns det med utdrag ifrån lärloggarna samt det innehåll som länkas 

vidare, detta för att visa en så rättvis bild av resultatet. Utifrån hur pedagogerna skrivit fram barnens 

individuella lärande kan våra tolkningar av innehållet ha påverkat tillförlitligheten, därför har vi med 

utdrag från lärloggarna samt skrivit fram vår teoretiska ansats vi haft som analytisktutgångspunkt. För 

att öka trovärdigheten av studien har våra tolkningar av pedagogernas framskrivning av lärandet utgått 

från innehållsanalys. En god kvalitet är viktig för studiens trovärdighet samt vilka sanningsanspråk som 

kan synliggöras med utgångspunkt i forskningslitteraturen (Johansson 2016, s. 124). Kvalitet i forskning 

handlar om att vara transparent, det vill säga ge en tydlig bild av vilka antaganden som utförts i studien 

och hur studien genomförts samt vilka svagheter som identifierats (Eidevald 2015, ss. 126, 127). 

Innehållsanalys samt läroplansteoretiskt perspektiv har för oss varit relevant i relation till vårt syfte och 

frågeställningar. Eftersom det ska finnas en harmoni mellan forskningsfrågorna, datainsamlingen och 

analystekniken. Det är forskningsfrågorna som är navet i uppsatsen relaterat till datainsamling och 

analysarbetet (Larsson 2005, s. 7).  

En god kvalitet är viktig för studiens trovärdighet samt vilka sanningsanspråk som kan synliggöras med 

utgångspunkt i forskningslitteraturen (Johansson 2016, s. 124). Med utgångspunkt i att lärloggarna har 

skrivits för att synliggöra barns lärande för både barn, pedagog samt vårdnadshavare och inte i syfte att 

analyseras av studenter kan det i jämförelse med intervjuer gett ett resultat som sannolikt beskriver deras 

faktiska arbete med lärloggarna. En tanke som slagit oss är om vi skulle fått bättre uppslutning av 

lärloggar ifall vi aktivt varit på förskolan och presenterat oss och vår studie för vårdnadshavarna. Vi 

valde att hålla all kontakt med förskolan via telefon för att få en så objektiv blick mot lärloggarna och 

inte kunna relatera till pedagogerna eller barnen det handlar om. Studiens resultat baseras endast på en 

förskolas 80 lärloggar och kan således inte generaliseras till alla förskolor som använder webbverktyget 

Unikum. Däremot kan resultatet i form av innehållsrika beskrivningar samt utdrag från lärloggarna 

relaterat till vårt syfte och frågeställningar användas för att förstå hur det kan se ut på en förskola som 

använder Unikum för att synliggöra barns enskilda lärande. På så sätt kan resultatet ha relevans även för 

pedagoger på andra förskolor.  

Resultat  

Pedagogers användning av Unikum som 

hjälpverktyg i dokumentationsarbetet 

Vi kommer nu beskriva resultatet utifrån vår frågeställning; Vilka funktioner använder pedagoger i 

webbverktyget Unikum på en förskola? Vi har tidigare skrivit fram vilka funktioner Unikum erbjuder, 

nämligen att; skapa nytt inlägg, rubriksättning, välja passande etikett, lägga till eventuella bilder eller 

inspelad film, koppla till pedagogisk planering och läroplanen. Vi kommer nedan gå igenom följande 

steg och belysa huruvida pedagogerna på den aktuella förskolan använder dessa funktioner.  

Bilden nedan visar en överblick på hur det ser ut när pedagogerna ska börja skapa en lärlogg i 

Unikum. 
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Bild 1: visar var pedagogerna gör: rubriksättning, val av etiketter, bifogar filmer samt bilder, kopplingar till pedagogiska 

planeringar samt läroplanen, vilket kommer visas mer ingående under rubrikerna nedan. 

 

Den utvalda förskolans lärloggar kan liknas vid bloggar där varje rubriksättning relateras till kommande 

innehåll. Se bildexempel nedan:  

Bild 2: visar hur en lärlogg ser ut innan innehåll skrivits och rubriken har tilldelats 

Ett resultat som synliggjordes var att samtliga lärloggar fått rubriker och majoriteten dem är relaterat till 

ämneskategorier och barnens förmågor. Rubrikerna i studien är satta av både förskollärare, barnskötare 

eller vikarier. Några exempel på rubriker som pedagogerna har skrivit fram är:  

 

”Förmåga att bygga och konstruera”, ”Förmåga att bjuda in till lek” och ”Förmåga att utforska språket”  

 

Ett fåtal av de lärloggar som vi granskat har rubriker som går att knyta an till strävansmålen som 

läroplanen skriver fram (Skolverket 2016, s. 9). Exempel på dessa är:   

 

”Förmågan att urskilja antal”, ”Förmågan att se likheter”, ”Förmågan att förstå symboler och dess kommunikativa 

funktioner” och ”Förmågan att samspela”. 
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Granskningen av lärloggarna visade på att det finns en funktion i Unikum som är att ”tilldela etikett” till 

lärloggarna, vilket möjliggör för pedagogerna att på ett tydligt sätt se vilka ämneskategorier barnen fått 

lärloggar inom. Ett fåtal lärloggar har fått etiketter tilldelade. Dokumentationsetiketterna visas i bilden 

nedan:   

 

Bild 3: Etiketterna som pedagogerna kan tilldela lärloggarna utgår från kapitel 2.2 i läroplanen. 

Klickar pedagogerna eller vårdnadshavare på en etikett kommer alla lärloggar som blivit tilldelad 

exempelvis ”matematik” upp och på så vis kan ett förändrat lärande synliggöras från en lärlogg till en 

annan. Nedan är två bilder som visar vilka områden som ”Bella” fått lärloggar skapade och ”Cornelia” 

som inte fått några etiketter tilldelade:  

 

         

 

     

 

Samtliga lärloggar har bifogade bilder som visar barnet i olika aktiviteter relaterat till lärloggens 

innehåll. Majoriteten av lärloggar har enstaka bilder som visar på hur det ser ut när barnen exempelvis 

dansar, skapar och utforskar. Ett fåtal lärloggar visar bilder där barnens processer visas från början av 

en aktivitet till slutet.  

En funktion i Unikum som majoriteten av pedagogerna använder är att koppla lärloggen mot olika 

läroplansmål. Exempel hur det kan se ut visas nedan:  

 
Barnskötare, ”Dansa” – Lärlogg för Gustaf 
 

Barnen får ha inflytande i dagens innehåll.  

Gustaf – Jag vill dansa idag.  

Ped. – Okej.  

Gustaf – Jag vill ha riktigt disco där inne.  

 

 

Lärloggen ”Dansa” länkades sedan samman med läroplansmålen nedan:  

 

Bild 4: Bella har fått etiketter inom: matematik, 

språk och utveckling och lärande.  

 

 Bild 5: Cornelia har inga tilldelade etiketter 
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Lärloggar med koppling mot läroplansmål belyser vi mer under ”Dokumentationsuppdraget i relation 

till barns utveckling och lärande” längre ned i resultatdelen.  

 

Ett fåtal lärloggar är länkade till pedagogiska planeringar, en av dessa är lärloggen nedan som har 

koppling till planeringen ”Jag och min familj”. I den pedagogiska planeringen framgår syftet, målet med 

aktiviteten, kopplingar till läroplanen och hur de arbetar. Exempel på utdrag från en pedagogisk 

planering kommer nedan:  

 

 

 

Efter genomförda aktiviteter analyserar pedagogerna sitt arbetssätt och utvärderar resultatet samt 

beskriver hur de kan gå vidare. En pedagogisk planering ska skrivas utifrån hur förskolan arbetar med 

exempelvis språk och kommunikation inom verksamheten. Unikum definierar planeringarna som ett 

kvalitetshjul där verksamhetsplanen kan ingå och som blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Planeringarna kan både vara för längre samt kortare aktiviteter och skapas på gruppnivå. Både lärloggar 

och grupplärloggar kan kopplas till planeringarna (Unikum 2016d). 

Exempel på lärlogg som har kopplats samman med pedagogiska planeringen ovan är Olles lärlogg: 

 

Barnskötare, ”Här bor jag!” – lärlogg för Olle.  

 
Olle visar vägen hem till sig. Här är min balkong! Han visar alla sina kompisar sina leksaker och saker som han har 

ute. 

Här kommer några exempel på vad han berättade: 

- Man kan gå in här genom den här dörren då kommer in hit. Här kan man äta pannkakor… 

 

- Vilka bor du här med? frågar pedagogen 

- Jag bor med pappa, Benjamin och Agneta och mamma.  

 Vi såg att i det här sammanhanget berättade Olle med stort engagemang och glädje (kursivering i original)  

 

 

Lärloggen ”Här bor jag!” länkades sedan samman med läroplansmålen nedan:  

 

 
 

Annat innehåll vi kunnat se att pedagogerna länkar till ”Så ger du ditt barn självkänsla” samt 

samtalsmall, det vill säga överenskommelser om plan framåt för barnet som gjorts under 

utvecklingssamtalet. När pedagoger länkar till samtalsmallen visas överenskommelser gemensamma 

som barnen ska utmanas och utvecklas inom olika ämnesområden (Unikum 2016e). Exempel på hur det 

ser ut kommer nedan:    

Sammanfattning 

Resultatet ovan visar att en del pedagoger använder samtliga funktioner i Unikum relaterat till 

lärloggarna. Ett fåtal lärloggar använder funktionen att ”tilldela etikett”. Samtliga pedagoger bifogar 

filmer eller bilder samt sätter rubriker som oftast relateras mot ämneskategorier och barns olika 

förmågor. Ett fåtal av pedagogerna gör kopplingar mot pedagogiska planeringar och länkar till 

samtalsmallen. Majoriteten av lärloggarna länkar även samman lärloggarna mot olika läroplansmål. 

Synliggörandet av barns enskilda lärande och 

utveckling i lärloggarna 

Här kommer vi att redogöra för resultatet utifrån våra två sista frågeställningar; Hur ser 

dokumentationen i Unikum ut gällande enskilda barns utveckling och lärande på den utvalda förskolan? 

Bild 6: I bilden sammanfattas de 

punkter vårdnadshavare samt 

pedagoger kommit överens om 

som plan framåt att fokusera extra 

på i förskolan just nu, som bygger 

på lärloggarnas innehåll och 

barnens intresse. 

 

 

 

 



21 

 

och På vilket sätt går det att se eller inte se förskolans dokumentationsuppdrag, relaterat till barns 

enskilda utveckling och lärande i Unikum? Vi har valt att skriva ihop dessa två frågeställningar i ett och 

samma resultat och analysavsnitt eftersom deras resultat går in i varandra. Den sista frågeställningen 

riktar vi fokus på barnets lärande i relation till läroplanens mål och riktlinjer 

Barns förändrade lärande i lärloggarna 

I granskningen av lärloggarna kan vi se exempel på lärloggar som belyser barns förändrade lärande, det 

vill säga där pedagogerna sett ett lärande över tid, vilket vår fetmarkering i exemplet nedan visar: 

  

Barnskötare, ”Skapande” - Lärlogg för Anna.  

Vi ser ett stort intresse för att skapa hos Anna. Under flera veckors tid har vi sett hur hon testar nya tekniker och 

utvecklar sina idéer. Hon har prövat sig fram och arbetat koncentrerat med sina projekt (vår fetmarkering). 

Här kan vi se att pedagogen skriver fram barns utveckling över tid vilket är en del av förskolans 

uppdrag. Även lärloggen nedan visar på när pedagogerna uppmärksammar ett lärande över tid vilket 

framgår genom fetmarkerade orden i lärloggen:  

Barnskötare, ” Skapande” – Lärlogg för Adriana 

 
För några veckor sedan lade vi märke till att Adriana hade ”knäckt koden” för hur man ritar perspektiv. Vi 

upplever att det som är det viktiga i teckningen för Adriana, då det är detta hon valt att berätta om (vår fetmarkering). 

 

Ett annat resultat utifrån granskningsarbetet med lärloggarna var att ytterst få lärloggar följde upp 

och återkom till barnens lärande, en lärlogg som gjort detta är lärloggen nedan. I Margits lärloggar 

nedan synliggörs när pedagogerna först skriver en lärlogg och sedan bygger vidare vid ett annat 

tillfälle, vilket exemplen nedan visar på: 

 

Barnskötare, ”Sortering och antal” – Lärlogg för Margit 

 

Vid flera tillfällen har Margit önskat ta fram lådan med de elva små trollen och troll mor. Margit plockar upp ett troll i 

taget och placerar dem på mattan. Vi kan se att hon placerar de troll med samma hårfärg intill varandra. Hon sorterar 

de efter färg.  

Margit; "Grön. En grön till. En rosa. En blå, en blå till. En grön." 

Pedagog; "Hur många troll med grönt hår finns det nu på mattan?"  
Margit; "En, två, tre, åtta." Pekar på ett troll i taget. 

 

Vi ser här att Margit använder sig av sin matematiska förmåga att sortera samt räkna antal (kursivering och fetmarkering 

i original). 

 

Barnskötare, ”Sortering och antal... del 2” – Lärlogg för Margit 

Vi ser att Margit fortsätter att utmana och använda sig av sin matematiska förmåga att sortera samt räkna antal 

(vår fetmarkering).  

 
På avdelningen finns en stor låda med knappar. Margit sätter sig vid bordet och börjar undersöka knapparna i lådan. 

Hon plockar upp en gul knapp och lägger den i en av silverskålarna. 

Pedagog; Margit, jag är lite nyfiken på vad du gör nu? Vill du berätta? 

Margit; Gul knapp. Här ligger den. 

Pedagog; Kan du hitta fler gula knappar? 

Margit; Det finns likadana gula. 

Margit plockar upp fler gula knappar och lägger de i skålen. Tillsammans räknar vi de gula knapparna (Kursivering i 

original).  

 

Exemplet ovan belyser hur pedagogerna följt upp en situation och reflekterat över ett återkommande 
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Barnskötare, ”Förmågan att samarbeta” – Lärlogg för Caisa 

 
I filmen ser nu när barnen utmanas till att utveckla sin förmåga att samarbeta för att hitta paren. Vi hör hur de 

använder sina förmågor att kommunicera, lyssna, utveckla sitt intresse för skriftspråket samt tillit till sin egen 

förmåga (vår fetmarkering).  

lärande för Margit. Vår fetmarkering i exemplet ovan visar på att pedagogerna ser att Margit fortsatt 

utmana sin matematiska förmåga.  

Barns förmågor synliggörs i lärloggarna 

I granskningsarbetet blev det synligt att majoriteten av lärloggarna inte beskriver barns enskilda lärande 

utan lägger fokus på barns förmågor. Exemplen nedan visar tre lärloggar där pedagogerna inte belyst 

barnens lärande utan fokuserar på deras förmågor, vilket vi även valt att fetmarkera:  

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnt ska barns enskilda lärande dokumenteras, utvärderas och utvecklas i förskolan. En 

stor majoritet av lärloggarna fokuserar på barns individuella förmågor och hur pedagogerna upplever 

huruvida barnen har dessa förmågor eller ej. Det framgår inte i lärloggarna hur pedagogerna ser att 

barnen har eller utvecklat förmågorna, utan de avslutar ofta med en kort analys av deras upplevelser av 

barnens förmågor som utvecklas. I exemplet nedan har vi belyst genom att fetmarkera de förmågor 

Robert använder sig enligt barnskötaren i dokumentationen. Exemplet visar hur pedagogerna skriver 

fram Roberts förmågor relaterat till lek: 

Barnskötare, ”Lek” – Lärlogg för Robert 

 

Vi upplever att Robert intresserar sig för rollek. Vi ser honom delta i leken och använder sig av sina förmågor att leva 

sig in i rollen som t. ex Batman. Vi ser honom leka och använda sig av förmågan att fungera i gruppen genom att ta 

hänsyn till sina kompisars idéer och tankar samt genom att ge berätta sina egna (fetmarkering i original, vår 

kursivering).  

 

 

Även i exemplet nedan hamnar förmågorna i fokus. Exemplet belyser förmågor på gruppnivå relaterat 

till barnens förhållningssätt gentemot varandra. Vår fetmarkering i exemplet belyser gruppens förmågor: 

 

Barnskötare ”förmågan att utforska i samspel...” - Lärlogg för Bella 

 

I samspelet som uppstår mellan barnen utmanar dem varandra i deras utforskande kring tusenfotingen. De använder sig 

av sina förmågor att dela med sig av sina teorier och tankar, lyssnar på varandra och försöker förstå andras 

perspektiv. Vi kommer fortsätta att utmana och uppmuntra barnen i samspel och utforskande på olika sätt 

(fetmarkering i original, vår kursivering).  

 

Redogörande lärloggar i fokus 

Majoriteten av lärloggarna beskriver oftast ett görande, det vill säga en situation som redogörs. Följt 

efter det kommer en kort reflektion från pedagogen vad barnen har utvecklat relaterat till händelsen som 

redogjorts. Två exempel på redogörande lärloggar visas nedan som är skrivna av förskollärare:  
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Förskollärare, ”Förmåga att se likheter” – Lärlogg för Leonore 
 

Idag på samlingen introducerade vi lite nya bilder på siffror. Vi lade fram dem för barnen på samlingsmattan. Vi 

pratade om vad siffrorna heter och i vilken ordning de kommer. 

Pedagog: Ser ni två siffror som är lika varandra? 

Leonore ropade: Jag! 

Leonore vände på siffrorna så att de kom åt samma håll. Sen visade hon upp dem för sina kompisar (fetmarkering i 

original).  

 

Förskollärare, ”Matematik i vardagen” – Lärlogg för Kevin 
 

Kevin kommer och vill visa mig något han byggt. 

Pedagog: Vad har du byggt? 

Då går Kevin till våran bygghörna på förskolan och visar bilden på pyramiderna. 

Kevin Ja pyramiderna. 

Pedagog: Vad kul. Vill du pröva att bygga pyramiderna med klossar också? 

Kevin: Ja det vill jag! 

Kevin går direkt och hämtar de färgade plastklossarna och börjar bygga. 

Pedagog: Hur många pyramider har du byggt nu? 

Kevin räknar till två. Vi räknar hur många pyramider det är på bilden och det är tre. Då går Kevin och hämtar en 

färdig legostapel som han ställer bredvid. Sen räknar han till tre. Därefter bygger han tre legostaplar som han ställer 

bredvid varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskollärare, barnskötare och vikariens fokus mot barns förmågor 

I granskningsarbetet av lärloggarna blev det synligt att det är förskollärare, barnskötare och vikarier som 

skriver dokumentationerna kring barnen. Exemplen nedan visar på utdrag från tre olika lärloggar där 

fokus hamnar mot barns förmågor, vilket majoriteten av lärloggarna gör. Vi har valt att fetmarkera vem 

som skrivit lärloggen samt förmågorna. 

 

Barnskötare, ”Förmågan att tyda leksignaler och bjuda in till lek” – Lärlogg för Kaisa 
 

Vi ser att Kaisa fortsätter att utveckla sin förmåga att tyda leksignaler och bjuda in andra till lek. Vi ser att Kaisa i 

och med detta även utvecklar sin sociala förmåga (vår fetmarkering). 

 

 

Vikarie, ”Fjärilslarv” – Lärlogg för Anastasia 

Anastasia utvecklar sin förmåga att utforska och reflektera kring fjärilslarver. Genom att kolla på bilder ser Anastasia 

hur de äter och bor. Vi upplever att Anastasia har ett intresse och vi kommer jobba vidare med larver (vår fetmarkering) 

 

 

Förskollärare, ”Förmåga att jämföra och förstå” – Lärlogg för Lova 
 

Reflektion: Lova jämför bokstävernas former och konstaterar att de nästan liknar varandra. Hon övar sin förmåga i att 

förstå skriftspråkets symboler. Lova vill gärna inte skriva sitt namn själv på papper med penna. För att vidare utmana 

Lovas förmågor i skriftspråket så kan vi erbjuda henne att skriva på lärplattan för att se om hon har ett intresse i att 

skriva på den istället för med en penna (vår fetmarkering).  
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Individuella lärloggar med fokus på grupp istället för individ  

Exemplet nedan visar på när lärloggen hamnar på gruppnivå istället för på Karins lärande/görande. Vi 

har valt att fetmarkera Karins namn för att belysa att det är hennes lärlogg utdraget är ifrån. Vår 

kursivering i exemplet nedan visar på barnens förmågor istället för Karin. 

 

     Barnskötare, ”Förmåga att skapa lekregler och tyda leksignaler” – Lärlogg för Karin 

Hugo, Karin och Lennart la sig ner på den röda mattan, och började trumma med benen mot golvet. De skrattade 

högt alla tre. Minna stod vid sidan av och iakttog; för att sedan hon med att slänga sig ner på golvet och göra som 

kompisarna gjorde! Kompisarna bjöd in Rafael att delta även han i leken! 

Vi ser att barnen har förmågan att skapa lekar och lekregler tillsammans, men även förmåga att tyda leksignaler och 

bjuda upp till lek. 

 

Vi fortsätter att utmana barnen genom att skapa tillfällen för fria och egna lekar, där barnen kan lära känna både sig 

själva och sina vänner bättre, samt få bestämma villkoren för leken (vår fetmarkering samt kursivering).  

 

 

Karins lärlogg länkades samman med följande läroplansmål:   

 
 

Exemplet ovan visade på hur Karins lärlogg fick ett gruppfokus och läroplansmålen är i huvudsak 

riktade mot förskollärarens, förskolan samt arbetslagets uppdrag medan förmågorna blir framskrivna i 

lärloggen.  

 

Exemplet nedan visar på hur det kan se ut med lärloggar på gruppnivå med ett individualiserat fokus 

inom en gruppaktivitet:   

 

Barnskötare, ”problemlösning” - Lärlogg för Casper.  

Under Labyrintprojektet fick barnen utmaningen att bygga förskolans labyrint. Beskrivningen ritade de fram 

tillsammans och när vi sedan skulle bygga banan fick barnen utmaningen att bara använda ett material som finns på 

avdelningen. Casper pekar genast på ett garnnystan.  

- Den här!! Den här kan vi använda och göra spindelnätslajmet. Vi lägger på med tejp på bordet så blir det som 

spindelnät.  

 

Vi ser Casper använda sig av sin förmåga kring problemlösning, berätta och prova sina teorier och förmågan 

att konstruera. Ser ni att Casper löser olika slags problem hemma? (kursivering i original).  

 

I lärloggen skrevs Caspers tankar och idéer fram med en kort reflektion över hans förmågor i jämförelse 

mot Karins lärlogg.  
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Dokumentationsuppdraget i relation till barns enskilda utveckling och 

lärande 

I unikum finns funktionen att kunna koppla samman läroplansmål med lärloggarna (Unikum 2016f). I 

vårt empiriska material kan vi se att det finns ett fåtal lärloggar som helt saknar länkar mot 

läroplansmålen. Det är både förskollärare, barnskötare och vikarier som inte genomfört kopplingar till 

läroplanen. Nedan kommer ett kort utdrag från lärloggen som beskriver vad Elias gör och förskolläraren 

har inte länkat samman denna mot några läroplansmål i Unikum.   

 

Förskollärare, ”Förmågan att associera”- Lärlogg för Elias.  

Vi satt några barn i vår läs- och berättarhörna och tittade på bilder över vad vi hade gjort under dagen. Det kom då upp 

en bild på ljusbordet. Elias tittar på pedagogen och ställer sig upp. Sedan går han bort till sinnesrummet och ställer sig 

vid ljusbordet och börjar dra fingrarna över plastfickorna med färger i.  

 

Vi kan här se att Elias utvecklar sin förmåga att associera och koppla ihop platser som finns i hans närhet kontra bild.  

 

Utdrag från lärloggen nedan beskriver en analys av vad som skett genom kommunikation mellan 

pedagog och barn. I kommunikationen i lärloggen diskuterar de olika insekter. När de sitter och samtalar 

kommer det fram en fågel som barnet undrar vad det är för sort. Pedagogen och barnet använder 

lärplattan som hjälp i definiering av art, nedan visar hur pedagogen skriver fram vad Calle upptäckt, 

berättat samt försökt förstå:  

Vikarie, ”tusenfoting fortsättning” – Lärlogg för Calle 

Calle berättar noggrant vad han ser och förklarar hur skalbaggen ser ut för pedagogen. Calle berättar saker som han 

kommer ihåg från filmer och bilder som han har sett. Calle försöker förstå hur insekterna bor och äter. Calle vill gärna 

se bilder för att kunna förstå hur insekterna lever. Genom att jämföra och prata om hur insekterna lever så upptäcker 

Calle nya insekter och bon (fetmarkering i original).  

 

 

I denna lärlogg finns kopplingar till flera läroplansmål, samt ämneskunskap som naturkunskap även 

arbetslagets dokumentationskrav finns med, vilket bilden nedan visar:  

 

 
 

 

Ytterst få av lärloggarna har tydlig koppling till ämnesmål från läroplanen. Nedan är hela lärloggen i  

text som visar på hur pedagogerna har gjort en sådan koppling: 
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Förskollärare, ”Förmågan att urskilja matematiska begrepp” – lärlogg för Greta 

 
Greta sitter vid bordet och har en linjal, papper och en penna. Greta gör streck på pappret. Mitt emot Greta sitter 

barn Kim. 

Greta säger: -Är det där nolla sexa? 

- Nolla sex är där, säger barn Kim. 

- Gjort ett streck, säger Greta 

- Var är nollan? frågar Greta 

 

Reflektion: Greta övar sin förmåga i att urskilja matematiska begrepp som talbegrepp och mätning.  
 

Barnskötare, ”Bokstavs-skattkarta” – Lärlogg för Benny 
 

Bennys reflektion kring filmerna: 

 

Jag gör en bokstavs skattkarta! Det är Emma och mina bokstäver. Bokstäverna går på skattjakt. Jag börjar på B 

och Emma börjar på E.  

Har du fler bokstäver i ditt namn?  

Jag hade Y och Emma har inget mer. Här är ett B det finns också i mitt namn (vår fetmarkering).  

 

 

 

 

Förskollärare, ”Förmåga att måla med nytt material och tillit till sin egen förmåga” – 

Lärlogg för Maja 
 

Reflektion: Barnen blev erbjudna att skapa i ett nytt material, snön. Barnen fick uppleva en ny känsla i sitt 

skapande då de hade ett nytt underlag att måla på. Barnen uttrycker sig på sitt eget sätt genom målandet och 

utvecklar sin tillit till sin egen förmåga. När Maja uppmanas hämta vatten i vattenpölen stärker detta hennes 

självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån ovanstående lärlogg har förskolläraren gjort följande koppling till läroplanen:  

 

 
 

Vi har hittat exempel som skriver fram barnens reflektioner och pedagogernas reflektioner. Nedan 

kommer ett exempel på en reflektion som ett barn har gjort utifrån att barnet har tittat på en film när 

barnet deltar och gör en bokstavsskattkarta: 

 

 

 

 

 

Exemplet ovan visade på när barnet reflekterade med hjälp av pedagogens frågor. Exemplet nedan visar 

pedagogens reflektion av en situation som sker utomhus: 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  

Resultatet ovan visar på att det är ytterst få lärloggar som följde upp och återkom till barnens lärande. 

Läroplanen för förskolan skriver fram att ”förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och 

lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras”. Vi kan även se lärloggar som visar på att 

pedagogerna skriver fram och reflekterar barns utveckling över tid samt ser ett återkommande lärande 

vilket är en del av förskolans pedagogiska uppdrag. Andra resultat som blev synligt är att majoriteten 

av alla lärloggarna inte beskriver ett lärande utan snarare fokuserar på barnens görande samt förmågor. 

Det är både förskollärare, barnskötare och vikarier som fokuserar på barnens förmågor inom 
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dokumentationerna. En tolkning av lärloggarna är att det inte alltid framgår hur pedagogerna sett att 

barnen besitter dessa förmågor utan fokus riktas mot pedagogernas upplevelser av pedagogernas 

förmågor. Ytterst få lärloggar har tagit med barnens reflektioner och det är även ett fåtal lärloggar som 

har med pedagogernas reflektioner över barnens görande. Lärloggarna belyser att det är ett fåtal av 

dokumentationerna som helt saknar länkar mot läroplansmålen, det är både förskollärare, barnskötare 

och vikarier som skrivit lärloggarna. I framskrivningen av lärloggarna syns en tydlig styrning av 

läroplansmålen. Pedagogerna skriver ofta en kort analys av barnens görande eller lärande följt av vad 

de ska fortsätta uppmuntra, utmana och vidareutveckla barnen inom i verksamheten. De redogörande 

lärloggarna har kopplingar till läroplanen där det inte alltid framgår i själva lärloggen hur läroplansmålen 

har uppfyllts utan mer kopplat till pedagogernas uppdrag. Resultatet visar även på att ett fåtal 

individuella lärloggar hamnar på gruppnivå istället för individ.  

Analys 

I vår resultatdel har vi valt att utgå från innehållsanalys, där vi valt ut innehåll som är relevant i relation 

till studiens frågeställningar. Innehållsanalysen belyser två dimensioner som är av betydelse för vårt 

innehåll. Fokus i vår analys har varit på lärloggarnas innehåll i relation till hur barns enskilda lärande 

dokumenteras. Vi har som tidigare nämnt de läroplansteoretiska begreppen formuleringsarena, 

transformeringsarena, realiseringsarena och ramfaktorer. Dessa begrepp kommer vi nu använda för att 

göra analys av ovanstående resultat. De tre arenorna möjliggör för framskrivningen av läroplaner och 

andra styrdokument som är av betydelse för förskolan (Linde 2012, s. 64). 

Formuleringsarenan 

Den politiska styrningen blir påtaglig i lärloggarna vad det gäller länkarna till läroplanen och hur 

pedagogerna länkar till sitt pedagogiska uppdrag i lärloggarna. Till formuleringsarenan knyter vi an till 

frågeställningen: Vilka funktioner använder pedagogerna i webbverktyget Unikum på en förskola? Hur 

verksamheten ska styras och pedagogernas målinriktade arbetssätt tar avstamp i styrdokumenten för 

förskolan som är framskrivna av staten (Linde 1993 se Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103). 

Pedagogerna måste ha kunskaper om vad som formulerats för att kunna applicera det i sitt 

dokumentationsuppdrag. Det som sker mellan formuleringsarenan till realiseringsarenan är 

transformeringsarenan, det vill säga där skilda aktörer tolkar läroplanen (Linde 2012, s. 64). Vi tolkar 

det som att Unikum kan ses som formuleringsarena i den bemärkelsen att läroplansmålen redan är 

integrerade i verktyget. Vi kan se att när pedagoger använder webbverktygets funktioner och länkar till 

lärloggarna exempelvis: läroplansmål, etiketter, pedagogiska planeringar samt i rubriksättningen är de 

styrda av läroplanens innehåll.  

De pedagogiska planeringarna visar på hur verksamheten arbetar utefter de strävansmål och riktlinjer 

som finns i läroplanen. Det framkommer även att lärloggarnas rubriksättning och mål i den pedagogiska 

planeringen är styrda utifrån läroplanens strävansmål, detta relaterar vi till den statliga styrningen och 

formuleringsarenan. Hur verksamheten ska styras och pedagogernas målinriktade arbetssätt tar avstamp 

i styrdokumenten för förskolan som är framskrivna av staten (Linde 1993 se Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999, s. 103). För att pedagogerna ska kunna skriva lärloggar med fokus mot 

dokumentationsuppdraget på barns lärande och utveckling, som ett fåtal lärloggar riktat sig in mot, kan 
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Unikum som formuleringsarena tillämpas. Förskjutningen från formuleringsarenan det vill säga 

läroplanen, till realiseringsarenan, hur pedagogerna omsätter uppdraget i praktiken blir synlig i relation 

till hur pedagoger använder Unikum som dokumentationsverktyg och vilket fokus dokumentationerna 

innehåller, följaktligen kan Unikum således även ses som transformeringsarena.  

Transformeringsarenan 

I lärloggarnas framskrivning kan pedagogerna ses som huvudaktörer i transformeringen av läroplanen. 

Här synliggörs deras tolkning av vad lärloggarnas innehåll ska fokuseras mot, det vill säga deras tolkning 

av dokumentationsuppdraget i relation till läroplanen. I vår studie motsvarar detta vår frågeställning; På 

vilket sätt går det att se eller inte se förskolans dokumentationsuppdrag, relaterat till barns enskilda 

utveckling och lärande? I lärloggarna blev tydligt att oberoende av utbildningsbakgrund hamnade fokus 

på redogörande lärloggar och barns förmågor. Ett exempel på en redogörande lärlogg är ”matematik i 

vardagen” och en lärlogg med fokus på förmågor är Caisas lärlogg ”förmågan att samarbeta”. Förmågor 

som pedagogerna skriver fram är bland annat; ”förmåga att samarbeta”, ”förmåga att kommunicera” 

samt ”tillit till sin egen förmåga”. En tolkning som pedagogerna kan ha gjort är att belysa förmågor 

eftersom läroplanen skriver fram att barn ska utvecklas. En annan tolkning av lärloggarna är att dess 

innehåll påverkar vilka kopplingar pedagogerna väljer att länka samman lärloggen med. Exempelvis 

Calles lärlogg ”tusenfoting fortsättning” där vikarien valt att koppla samman lärloggen med 

läroplansmålet:  

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 

frågor och samtala om naturvetenskap (Skolverket 2016, s. 10, fetmarkering i original).  

Länkar vi samman detta resultat med transformeringsarenan gör pedagogerna tolkningar, tillägg samt 

fråndrag av läroplanen (Linde 2012, s. 55). Linde (2012, s. 55) belyser att tolkningsarbetet i 

dokumentationer är tolkningsfritt vilket går att länkas samman med hur pedagogerna skriver fram 

dokumentationerna i vår studie. Att arbeta med Unikum som dokumentationsverktyg belyser en 

komplexitet och kanske delvis ett problematiskt uppdrag (något som vi också nämnde i inledningen). 

Detta eftersom det krävs att pedagogerna ska vara medvetna om läroplanens intentioner i vad som krävs 

gällande dokumentationsuppdraget. De krav som står i läroplanen är att pedagogerna systematiskt ska 

dokumentera barns lärande och utveckling vilket ett fåtal lärloggar baseras på. Lärloggarna i vårt resultat 

visar på att innehållet i dokumentationerna ser ut på olika vis. Ett fåtal fokuserar på gruppnivå och barns 

förändrade lärande medan majoriteten av lärloggarna fokuserar på barns nuvarande förmågor. Linde 

(2012, s. 56) menar att beroende på hur pedagogerna tolkar sitt dokumentationsuppdrag blir 

utformningen av innehållet olika. I relation till vår studie handlar det om beroende på hur pedagogerna 

tolkar sitt dokumentationsuppdrag blir påföljderna för lärloggarnas utformning och innehåll olika, vilket 

kan påverka pedagogernas möjlighet till utvärdering av sin verksamhet. Lärloggarna i vår studie belyser 

att pedagogerna har tolkat läroplansmålen på sitt sätt och sedan omsatt det i praktiken, vilket går i linje 

med ramfaktorteorins begrepp om realiseringsarenan (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103). Här 

synliggörs förskjutningen från formaliseringsarenan till transformeringsarenan som slutligen landar i 

realiseringsarenan (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, s. 103).  

Realiseringsarenan 
Den tredje arenan benämns som realiseringsarenan där fokus riktas mot kommunikation och aktiviteter 

i verksamheten samt hur läroplanen tolkas och används (i vårt fall dokumentationen i lärloggarna) (Linde 

2012, s. 73). Till realiseringsarenan kopplas vår frågeställning; Hur ser dokumentationen i Unikum ut 
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gällande enskilda barns utveckling och lärande på den utvalda förskolan? Resultatet visar på att 

pedagogerna skriver fram barnens utveckling och lärande relaterat till vad som skett under en längre 

period, eller något nytt som barnen fått kunskap om. Exempel från resultatet är meningar som ”Under 

flera veckors tid har vi sett hur hon testar nya tekniker”, ”För några veckor sedan lade vi märke till att 

Adriana hade ”knäckt koden” för hur man ritar perspektiv” och ”Vi ser att Margit fortsätter att utmana 

och använda sig av sin matematiska förmåga att sortera samt räkna antal”. Efter detta följer en kort 

beskrivning av ett görande samt analys av situationen där pedagogerna kan utmana barnet vidare. Detta 

belyser förskjutningen från transformeringen till formuleringsarenan och vidare till realiseringsarenan, 

vilket kan relateras till dokumentationsuppdraget där pedagogerna omsätter sin tolkning av läroplanen i 

verksamheten (Linde 2012, s. 73). Ytterligare ett sätt att belysa barnens förändrade lärande är som i 

lärloggen ”tusenfoting fortsättning” där pedagogen skriver fram vad Calle berättar. Pedagogen gör 

kopplingar mot läroplanen med inriktning mot de mål som rör naturvetenskap. För att göra kopplingar 

mot läroplanen krävs det att alla som är involverade i arbetet med Unikum bör ha kompetensutveckling 

samt rätt förutsättningar för att möjliggöra dokumentationsuppdraget. Lindblad, Linde och Naeslund 

(1999, s. 103) belyser vikten av rätt förutsättningar som en viktig ramfaktor. När det gäller 

kompetensutvecklingen och hur pedagogerna skriver fram barnens förändrade lärande kan studien 

synliggöra att det är alla pedagoger som utför dokumentationsuppdraget (vilket vi belyst under avsnittet 

”Förskollärare, barnskötare och vikariens fokus mot barns förmågor”). Det är ett fåtal lärloggar som helt 

saknar länkar mot läroplansmålen vilket går i linje med vår tredje frågeställning; På vilket sätt går det 

att se eller inte se förskolans dokumentationsuppdrag, relaterat till barns enskilda utveckling och 

lärande i Unikum? Det går med andra ord att dra en slutsats om att pedagogerna oberoende av 

yrkeskunskap inte alltid omsätter dokumentationsuppdraget i relation till det som skrivits fram i 

läroplanen på formuleringsarenan. Ett annat resultat som går att koppla samman med pedagogernas 

förutsättningar och kompetens är att pedagogerna realiserar tolkningen av läroplanen när de med hjälp 

av Unikum synliggör barnens lärande för vårdnadshavarna. I realiseringsarbetet blir det betydelsefullt 

att belysa vilka ramfaktorer som är av relevanta kopplat till vår studie, vilket redogörs nedan. 

Ramfaktorerna påverkar pedagogernas dagliga verksamhet då förskolan styrs och regleras utifrån de 

olika ramarna (Linde 2012, s. 73). 

Ramfaktorer 

Det som framkom av resultatet är att det är flera olika ramfaktorer som påverkar hur pedagogerna skriver 

fram barns enskilda lärande. Vi ska nu ta upp några av dessa ramar som är relevanta för vår studie i 

relation till våra tre frågeställningar; Vilka funktioner använder pedagoger i webbverktyget Unikum på 

en förskola? Hur ser dokumentationen i Unikum ut gällande enskilda barns utveckling och lärande på 

den utvalda förskolan? och På vilket sätt går det att se eller inte se förskolans dokumentationsuppdrag, 

relaterat till barns enskilda utveckling och lärande i Unikum? 

Verktyget som ramfaktor 

Verksamheten styrs, begränsas och regleras av juridiska, ideologiska och ekonomiska ramar (Lundgren 

1981 se Eriksson 2014a, s. 30). I arbetet med Unikum krävs det att pedagogerna har kunskap om de 

juridiska ramarna, det vill säga de lagar som finns samt de ideologiska ramarna, som handlar om 

styrdokumenten som används i förskolan. Detta blir betydelsefullt att se över i studien, eftersom 

pedagogerna ska kunna omsätta förskolans styrdokument i relation till lärloggarna så att barnens 

förändrade lärande och utveckling blir synliggjort. Det är även viktigt eftersom pedagogerna ska följa 

sitt dokumentationsuppdrag och systematiskt dokumentera barnens görande (Dahlberg, Lundgren & 

Åsén 1991; Dahlberg & Åsén 1986 se Eriksson 2014a, s. 30). Unikum kan ses som en viktig ramfaktor 
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för att ge pedagogerna de förutsättningar som behövs för att systematiskt kunna dokumentera barns 

enskilda lärande. Resultatet ovan visar att pedagogerna till viss del använder verktyget fullt ut eftersom 

majoriteten av alla lärloggarna gör kopplingar mot läroplanen, tilldelar rubriker och etiketter, det vill 

säga använder de funktioner som Unikum erbjuder. En annan funktion som pedagogerna inte använder 

lika ofta är kopplingar mot pedagogiska planeringar. Det vi kunnat se utifrån resultatet är att 

pedagogerna länkar samman utvecklingssamtal med ”samtalsmallen” och på så sätt synliggörs hur 

pedagogerna arbetar målinriktat. Dokumentationsetiketterna som finns i Unikum, och som majoriteten 

av pedagogerna använder, kan länkas samman med ramfaktorteorin genom att innehållet i läroplanen är 

styrande för vad verksamheten bör behandla. De pedagogiska planeringarna synliggör verksamhetens 

pedagogiska arbetssätt med förankring i läroplansmålen. Pedagogiska planeringarna länkas samman 

med hur barnens lärande och utveckling blir synligt i lärloggarna. Pedagogerna använder Unikum för 

att omsätta riktlinjer som arbetslaget ska genomföra gällande dokumentation samt att kontinuerligt och 

systematiskt dokumentera och följa upp barns lärande (Skolverket 2016, s. 14). Det är förskollärarens 

uppdrag att se till att ”dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen 

integreras med varandra i det pedagogiska arbetet” (Skolverket 2016, s. 15), vilket pedagogiska 

planeringar kan motsvara. 

Tid och personalkompetens som ramfaktorer 

I resultatdelen skrev vi fram att majoriteten av alla lärloggar är redogörande och fokuserar på barnets 

görande. De yttre ramfaktorerna relaterat till begreppet ”tid” får betydelse i vår studie eftersom det 

handlar om vilka förutsättningar som pedagogerna har till att skriva lärloggarna. En tolkning vi gjort 

utifrån lärloggarna är att det kan bero på tidsbrist eftersom lärloggarna ibland fokuseras på gruppnivå. 

Ett exempel på en lärlogg som är gruppbaserad är Karins lärlogg ”Förmåga att skapa lekregler och tyda 

leksignaler”. I lärloggen beskriver barnskötaren att ”vi fortsätter att utmana barnen genom att skapa 

tillfällen för fria och egna lekar…”. Att fokus här hamnar på ”barnen” och inte Karin kopplar vi samman 

med brist på tid (Lindblad, Linde och Naeslund 1999, s. 93, 101). Ytterst få lärloggar har kopplingar 

mot pedagogiska planeringar vilket även det går att koppla samman med brist på tid. En lärlogg med 

koppling till en pedagogisk planering är Olles lärlogg ”Här bor jag”. Den pedagogiska planeringen som 

är sammanlänkad med lärloggen är ”jag och min familj” som belyser syftet med aktiviteten, vilka mål 

som är kopplade mot aktiviteten, metod alltså vilket material som ska användas samt analys av 

aktiviteten. I relation till tidsaspekten tolkar vi detta som att pedagogerna inte har tillräckligt med tid till 

att utföra lärloggarna, göra olika kopplingar mot läroplansmål och pedagogiska planeringar. En viktig 

förutsättning för pedagogerna enligt ramfaktorteorin är att det finns tid till att planera verksamheten, 

reflektera över situationer som skett i verksamheten och till att skriva lärloggarna där reflektionsarbetet 

är viktigt i relation till förskolans pedagogiska uppdrag (Lindblad, Linde och Naeslund 1999, s. 93, 101). 

Tid till att genomföra pedagogiska planeringar inför varje aktivitet samt tillräckligt med personal till att 

utföra individuella lärloggar. Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s. 92, 101) belyser 

personalkompetens som en förutsättning, vilket blir av betydelse för vår studie. I resultatdelen blev det 

synligt i de redogörande lärloggarna ”förmåga att se likheter” och ”matematik i vardagen ” inte fokuserar 

på barnens lärande. Exempel från lärloggarna kommer nedan: 

 

Vi pratade om vad siffrorna heter och i vilken ordning de kommer. 

Pedagog: Ser ni två siffror som är lika varandra? 

Leonore ropade: Jag! 

Leonore vände på siffrorna så att de kom åt samma håll. 

 

 

Kevin räknar till två. Vi räknar hur många pyramider det är på bilden och det är tre. Då går Kevin och hämtar en färdig 

legostapel som han ställer bredvid. Sen räknar han till tre. Därefter bygger han tre legostaplar som han ställer bredvid 

varandra. 
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Här redogörs för vad barnen har gjort och att Leonore kan urskilja likadana siffror och att Kevin kan 

räkna till tre. Det är barnens lärande och utveckling som systematiskt ska dokumenteras (Skolverket 

2010, s. 16). Att majoriteten av lärloggarna innehåller redogörande dokumentationer sätter vi i relation 

med personalkompetensen. En annan tolkning utifrån lärloggarna och personalkompetens är hur 

pedagogerna tolkar läroplansmålen samt omsätter de i lärloggarna. I Karins lärlogg ”Förmågan att skapa 

lekregler och tyda leksignaler” kopplar barnskötaren till bland annat läroplansmålet ”Förskollärare ska 

ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen (Skolverket 2016, 

s. 8). Många lärloggar har koppling mot läroplansmål men det är ytterst få lärloggar som har tydlig 

koppling till ämnesmål, en lärlogg som har tydlig koppling mot läroplansmål är ”Förmågan att urskilja 

matematiska begrepp”.  

Styrdokument som ramfaktor 

Läroplanen möjliggör för pedagogerna att styra vad ”undervisningen” ska rikta fokus mot i och med 

strävansmålen. Resultatet visar på att pedagogerna är styrda av förskolans läroplan i framskrivandet av 

lärloggarna eftersom de skriver om ”förmågor att” vilket pedagogerna i vår studie ofta relaterar till. 

Resultatet visar även på att ytterst få lärloggar beskriver barns enskilda lärande och riktar fokus mot 

barnens förmågor. I den reviderade läroplanen för förskolan som kom redan år 2010 framhävs: 

”dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt 

förändras inom målområdena” (Skolverket 2010, s. 15). I lärloggarna ser vi hur utfallet gällande 

dokumentationsuppdraget yttrar sig. En stor majoritet av lärloggarna fokuserar på barnens individuella 

förmågor och huruvida pedagogerna upplever att barnen har dessa, eller vilka förmågor som bör 

utvecklas. I avsnittet ”Barns förmågor synliggörs i lärloggarna” finns exempel på lärloggar med fokus 

på barnens individuella förmågor. Detta kopplar vi samman med att läroplanen belyser ”förmågor” och 

på så vis kan vi se att läroplanen blir en styrande ram för pedagogerna som dokumenterar. Läroplanen 

skriver fram olika förmågor barnen ska utveckla: ”sin motorik”, ”sin förmåga att lyssna” och ”utveckla 

sin matematiska förmåga” (Skolverket 2016, ss. 11-12). Enligt riktlinjerna för förskolans läroplan ska 

pedagogerna belysa barnens erfarenheter, intressen samt ta tillvara på barnens tankar och idéer för att 

skapa mångfald i lärandet (Skolverket 2016, s. 9). Ser vi på hur pedagogerna skriver fram kunskapen 

relaterat till barnens förmågor kan det tolkas med hjälp av läroplansperspektivets målstyrda system, där 

målen för förskolan är relaterade till vilka förmågor barnen ska sträva efter att varje barn utvecklar 

(Wahlström 2015, ss. 48–49; Skolverket 2016, s. 9). En slutsats vi kan dra utifrån ovanstående är att 

läroplansmålen är styrande för vad pedagogerna fokuserar innehållet inom lärloggarna.  

I relation till lärandebegreppet kan en bedömning- eller utvärderingsprocess av barnens kunskaper bli 

användbart. Som vi belyst ovan är det ytterst få av lärloggarna som skriver fram barns lärande. I 

resultatet synliggjordes att pedagogerna lyfter barnens förmågor. I relation till resultatet blir formativ 

bedömning relevant eftersom den är framåtsyftande och möjliggör för pedagogerna att se vad i 

verksamheten som behöver förbättras för att lärloggarna ska främja barnets lärande snarare än deras 

förmågor. Vårt resultat visade på att i lärloggen, ”förmågan att måla med nytt material och tillit till sin 

egen förmåga” belyser pedagogens reflektion kring barnets görande. I relation till detta är summativ 

bedömning användbar eftersom den anses vara tillbakasyftande och riktar fokus på hur pedagogerna 

reflekterar över barnens görande (Wahlström 2015, ss. 134-135; Eidevald 2013, s. 50, vår kursivering). 



32 

 

Sammanfattning av resultat och analys 

I resultatdelen synliggörs att pedagoger kopplar samman läroplansmål till lärloggarna. Genom att 

pedagogerna kopplar samman lärloggarna mot läroplansmålen synliggörs hur de tolkar och omsätter sitt 

uppdrag i praktiken, det vill säga innehållet i lärloggarna. Det som sker på realiseringsarenan får 

betydelse i vår studie eftersom pedagogerna på olika sätt lyfter fram och inte lyfter fram barnens 

förändrade lärande i de individuella dokumentationerna. Det förändrande lärandet blir synligt i barnens 

egna reflektioner som skrivs in i lärloggarna. När en pedagog skrev att de lagt märke till att Adriana 

”knäckt koden” för hur man ritar perspektiv, framhävs ett förändrat lärande. I de redogörande 

lärloggarna är det situationer som redogörs, där framkommer inte barnens lärande och utveckling. Även 

i de lärloggar som riktas mot förmågor tenderar majoriteten av lärloggarna att inte belysa hur barnen 

kommit över eller utvecklat dessa förmågor, utan fokus riktas på vad som kan utvecklas vidare.  

I lärloggarna länkas läroplanens mål samman med dokumentationerna, detta visar på hur pedagogerna 

realiserar olika läroplansmå (Linde 2012, s. 64). Unikum som dokumentsverktyg, tidsaspekten samt 

personalkompetens ser vi som betydande faktorer för innehållet i lärloggarna. I analysdelen blev det 

synligt att Unikum som verktyg är en betydande ramfaktor (Linde 2012, s. 73) för att möjliggöra ett 

dokumentationsarbete. Det krävs att personalen har kompetens om vad som ska dokumenteras för att 

fokus ska hamna på lärande och utveckling istället för görande och förmågor. I relation till studiens syfte 

blir läroplanens kapitel 2.6 (Skolverket 2016, s. 16) användbart för att få fram hur barns enskilda lärande 

dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum på en förskola. I analysdelen kan vi se hur 

formuleringsarenan (Linde 2012, s. 64) påverkar hur verksamheten ska styras utifrån statens 

bestämmelse kring läroplanen. Pedagogerna måste ha kunskaper om vad som formulerats på 

formuleringsarenan för att kunna applicera det på realiseringsarenan, det vill säga på verksamheten. Det 

är på transformeringsarenan som tolkningen av läroplansuppdraget sker (Linde 2012, s. 64). 

Dokumentationerna i Unikum kan visa på hur pedagogerna tolkar sitt dokumentationsuppdrag. 

Tolkningsarbetet i Unikum belyser en komplexitet och ett delvis problematiskt uppdrag, eftersom det 

krävs att pedagogerna har en medvetenhet kring läroplanens intentioner. 

Diskussion  

Vad som produceras i dokumentationen i 

användningen av Unikum på en förskola 
Resultatet synliggjorde att pedagogerna använder Unikum frekvent när de dokumenterar vad barnen gör 

i verksamheten, det handlar både om dagliga planerade aktiviteter men även om spontana händelser, de 

planerade aktiviteterna i vår tolkning är de som har pedagogiska planeringar länkat till sig. Pedagogerna 

använder Unikum för att belysa att de arbetar mot läroplanens mål eftersom övergripande delen av 

lärloggarna kopplas samman med läroplansmål. Förskolans uppdrag handlar om att dokumentations-

arbetet ska svara mot att dokumentera barns enskilda utveckling och lärande (Skolverket 2016, s. 16). 

En fråga vi ställt under analysen är om pedagogerna gör det i lärloggarna?  

 

Vi kan konstatera att lärloggarna i våra exempel inte används utifrån dess fulla potential, i den mån att 

det förändrande lärandet inte hamnar i fokus. Detta kan vi relatera till Insulander och Svärdemo Åbergs 
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(2014, s. 10, 14) analys som menar på att förskollärare har ett individualiserat förhållningssätt till barn 

och deras lärande. De belyser att pedagogiken ska grunda sig i en helhetssyn på verksamheten. Trots 

detta blir barnens kunskapspresentationer fokus i dokumentationen i lärloggarna. Däremot kan barnens 

lärande tillsammans med ett återkopplande mot tidigare lärloggar, synliggöra det förändrande lärandet. 

Detta kan länkas samman med Samuelsson (2010, s. 165) som menar på att för att synliggöra barns 

förändrade lärande måste utvärderingarna följas upp under en längre tid, annars blir det ingen helhet av 

barnens lärande utan bara små fragment.  

Ramar och förutsättningar för pedagogernas 

dokumentationsarbete 

I vårt resultat synliggjordes att dokumentationerna gällande barns enskilda utveckling och lärande skilde 

sig markant mellan de olika lärloggarna. Resultatet synliggjorde att i de flesta lärloggar fanns inget 

lärande framskrivet utan fokus riktades snarare mot barnens förmågor. I relation till detta belyser 

förskolans läroplan att: 

förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp och analyseras för att synliggöra om förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket 2016, s. 14, fetmarkering i 

original).  

Ramarna är av stor vikt för pedagogernas realisering av läroplanens dokumentationskrav och för att 

synliggöra barns lärande och utveckling. Förmågor bör ses i relation till lärande och utveckling istället 

för förmågor i kombination med barns görande och utvecklingsområden. Som tidigare nämnts, är det 

viktigt att det finns tillräckligt med tid för att pedagogerna ska kunna utföra sitt uppdrag. En annan 

ramfaktor som är betydelsefull i framskrivningen av lärloggarna är om det finns tillräckligt med kunskap 

om dels vad ett lärande är och dels kunskap om Unikum som dokumentationsverktyg (Lindblad, Lind 

& Naeslund 1999, s. 93, 101). I resultatet av lärloggarna blev det synligt att pedagogerna till viss del 

fokuserar på gruppens förmågor och lärande snarare än det enskilda barnet. Eriksson (2015, s. 150) som 

även hon arbetat med Unikum och lärloggar menar på att det kan handla om rädsla för att bedöma 

enskilda barns lärande.  

I lärloggarna synliggörs hur pedagogerna beskriver sin tolkning av barns lärande och utveckling. Där 

framhävs barns förmågor och lärloggarna tenderar till att bli redogörande, därför tror vi att det krävs 

ytterligare kunskap kring vad, hur och varför dokumentationerna ska göras. Detta med hänsyn till att 

pedagogerna ska kunna dokumentera barnens utveckling och lärande som i sin tur kan knytas an med 

barnens utveckling av olika förmågor. Hur uppdraget gestaltas beror på tolkningen från formulerings-

arenan till hur uppdraget transformeras och realiseras i verksamheten, något som vi tidigare har belyst i 

vår analys. På realiseringsarenan blir kunskapsfrågan en viktig aspekt som vi nu kommer gå vidare in 

på i form av förutsättningar för verksamheten. Vilka förutsättningar finns det för att barnen ska tillägna 

sig ett lärande? Unikum som webbverktyg ger förutsättningar till att lätt länka samman läroplansmål 

med innehållet i lärloggarna vilket vi tidigare belyst. Pedagogerna ser barnens intressen och 

utvecklingsområden och beskriver det frekvent i relation till barns förmågor, intressen samt 

läroplansmål. Ett fåtal lärloggar fokuseras på gruppnivå och inte på barnets enskilda lärande i relation 

till gruppen. Fokus hamnar mest på barnens ”görande”, vad de rent praktiskt gör i olika situationer i 

förskolan följt av pedagogernas reflektion/analys av vad barnet utvecklat i respektive ”görande”. Utifrån 

det resultatet vi fick i analysen kan vi antyda att majoriteten av alla lärloggar inte kan benämnas för just 

lärloggar utan snarare redogörande loggar. Det är barnens förmågor snarare än lärande som är i fokus i 
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de lärloggar vi granskat. Johansson (2016, s. 225) har i sin avhandling fått liknande resultat, hon belyser 

att det ofta är barnens förmågor som skrivs i bedömningar både positiva och negativa. Hon menar på att 

förmågorna relateras till det enskilda barnet och dess kapacitet att utveckla olika förmågor och inte ser 

till faktorer som personlighet, erfarenheter och utveckling. Johansson anser även att det förekommer en 

stor klassifikation inom bedömningar av barnens sociala förmåga. Eidervald (2015, s. 75) poängterar att 

det är verksamhetens förutsättningar att ge barnen möjligheter att utveckla förmågor som ska utvärderas 

i verksamheten och inte barnens förmågor. Johansson (2016, s. 278) har fått liknande resultat som vår 

studie att barnens lärande sammankopplat mot i Johanssons fall portfoliepärmar som ofta tenderar att 

handla om barnens ”göranden” där rubrikerna är mål från läroplanen. Johansson (2016, s. 279) belyser 

att ”sociala förmågor, framträder tydligare än det diskursivt så högt värderande lärandet”. Med tanke på 

att barnens lärande skrivits fram tydligare i läroplanen på senare år, är det aningen motsägelsefullt att 

fokus hamnar på sociala förmågor och som i vår studie förmågor relaterat till intressen, tillit till barnens 

egen förmåga samt förmågor att lära.  

 

Det ”lärande” som skrivs fram i lärloggarna, eller snarare barnens förmågor är beskrivande och 

redogörande. I lärloggarna är det huvudsakligen pedagogernas tolkning av barnens lärande som skrivs 

fram, de bygger på vad det är pedagogerna ser i barnens görande. Vi ställer oss frågande till om det är 

på detta vis som intentionerna från läroplanen påverkar pedagogerna eftersom de fokuserar på barnens 

förmågor. I läroplanen står att: 

 

dokumentation, 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 (Skolverket 2016, s. 15).  

 

Lärloggarna belyser barnens förmågor fast inte i relation till förändrat lärande som dokumentations-

uppdraget innefattar. Skulle pedagogerna dokumentera barnens förändrande förmågor tillsammans med 

barnens reflektion kring sitt lärande skulle det gå i enlighet med läroplanens intentioner. Därför anser vi 

att det behövs tydligare riktlinjer till vad som ska finnas med i lärloggarna eftersom de skiljer sig åt rent 

innehållsmässigt. Vi ställer oss undrande till vad händer om alla använder samma riktlinjer kring vad 

lärloggarna ska innehålla, innebär det att arbetsnivån på lärloggarna sjunker då, på grund av att 

förskollärarna har högre utbildningsnivå än de andra? För att få lärloggarnas innehåll mer fokuserade på 

barns lärande kan vi utgå ifrån Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s. 93, 101) som belyser att det är 

viktigt att pedagogerna erbjuds samma förutsättningar, kunskaper och tid. Pedagogernas arbete med 

lärloggarna styrs, begränsas och regleras med hjälp av de som Lundgren (1981 se Eriksson 2014a, s. 30) 

benämner för juridiska, ideologiska och ekonomiska ramar. I lärloggarna var det ytterst få som tog med 

barnens egna reflektioner. I de lärloggar barnen fick berätta eller reflektera kring vad de gjort, blev 

barnens lärande synligt, vilket går i enlighet med pedagogernas dokumentationsuppdrag. Relateras detta 

till Pramling Samuelsson och Pramling (2010 s. 41) krävs det att barnen ska ges utrymme att svara 

utifrån deras perspektiv för att barnens utveckling och lärande ska bli synligt. På såvis kan pedagogerna 

utvärdera förmågor och kunnande som barnen erövrat. Detta går i linje med vad Skolinspektionen (2012, 

s. 57) belyser att pedagogerna på så vis får underlag för att följa, synliggöra och utvärdera barns 

individuelle lärande.  
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Förskollärarens, barnskötarens eller vikariens 

dokumentationsuppdrag 

Resultatet visar på att förskollärare, barnskötare och vikarier utför samma arbete på den förskola vi 

analyserat lärloggar från när det gäller dokumentationsuppdraget. Trots detta belyser förskolans läroplan 

att förskollärarens uppdrag är ”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” (Skolverket 

2016, s. 14). Denna förskola har omsatt uppdraget med hjälp av lärloggar och samtliga pedagoger på 

förskolan skriver dessa oberoende av utbildningsnivå. Eftersom det inte framgår om det är vikarien eller 

annan pedagog som varit med i händelsen, går det inte att knyta an till vem som lett lärandesituationen. 

Enligt skollagen 13§ är det endast legitimerad lärare som har behörighet och får bedriva undervisning. 

Däremot får annan personal finnas som stöd om barns lärande och utveckling främjas (Skollagen 

2010:800). Läroplanen (2016, s. 6) skriver fram att ”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en 

aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande”. Vi ställer oss undrande 

till om Unikum är en arbetsform som passar verksamheter som inte har förutsättningarna utifrån dessa 

ramar? Däremot är personalens yrkeskompetens en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för att 

pedagogerna ska kunna omsätta läroplansmålen utifrån de förutsättningar som finns inom arbetslaget 

och barngruppen. Finns kompetensen hos pedagogerna kan de omsätta formuleringsarenans mål till 

realiseringsarenan och få en verksamhet med hög kvalitet som påverkar barns lärande och utveckling, 

trotts stora barngrupper och låg bemanning (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, s. 11). 

När det handlar om yrkekompetensenen kan vi se att lärloggarnas dokumentationsinnehåll inte skiljer 

sig markant mellan förskollärare, barnskötare och vikarier, utan lärloggarna visar både styrkor samt 

svagheter oberoende på yrkeskompetens. Oberoende på utbildningsform fokuseras lärloggarna mot 

barnens förmågor och inte i relation till hur de utvecklat dessa förmågor. I Karins lärlogg ”Förmågan att 

skapa lekregler och tyda leksignaler” kopplar barnskötaren till förskollärarens uppdrag i läroplansmålet 

”Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna 

barngruppen” (Skolverket 2016, s. 8). Vi ställer oss undrande till på vilket sätt läroplanskopplingarna 

genomförs och på vilka grunder efterom det inte tydligt framgår i innehållet som dokumenterats.  

 

Aspekter som kan påverka valet att låta samtliga pedagoger skriva lärloggar kan vara utifrån tid- och 

ekonomiska ramar i verksamheten. Lärloggarnas fokusering mot läroplansmål visar på att pedagogerna 

verkar ha kunskap om läroplanen och vad som ska genomföras däremot skrivs de ibland framåtsyftande 

hur målen ska uppnås. Vi ser att pedagogerna vet vad läroplanen och deras uppdrag handlar om genom 

pedagogiska planeringar och när de kopplar samman läroplansmålen mot lärloggarna, däremot ser vi 

inte alltid resultaten av hur dessa mål uppfyllts. Både förskollärare, barnskötare och vikarie utför 

dokumentationsarbetet i webbverktyget Unikum och på så sätt görs ingen skillnad i deras 

yrkeskompetens, vad det gäller dokumentationsuppdraget. En tanke utifrån vårt resultat av lärloggarna 

är att pedagogernas kompetens om dokumentationsuppdraget och till viss del ämneskompetens kan 

relateras till lärloggarnas innehåll. I relation till dokumentationsarbetet belyser Johansson (2016, s. 160) 

att förskollärarna hänvisar till läroplanen framgår också deras statliga uppdrag som de är ansvariga för. 

I tidigare forskning belyste Eriksson (2014b, s. 10) att det är en skillnad i yrkeskompetens mellan 

förskollärare och barnskötare och menar vidare att det stärker deras skillnad i ansvar. Det som blir 

intressant utifrån vårt resultat är att vi inte kan se denna skillnad i yrkeskompetens gällande det 

dokumenterade innehållet i lärloggarna. Både barn och pedagoger måste ta initiativ till att kommunicera 

för att på så sätt kunna knyta an barnets frågor gentemot ett intresse, vilket sker i flera lärloggar. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 261) belyser att det krävs kompetensutveckling 

av personal för att få en lärandeorienterad förskola med fokus på ämnesdidaktiskt innehåll. Sheridan, 
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Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 261) anser att ömsesidig respekt, delaktighet och barns 

rättigheter är grundläggande villkor för att lärande ska kunna ske.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Vår studie får betydelse för professionen eftersom lärloggarna belyser hur pedagogerna tolkar sitt 

uppdrag, hur de förstår och gör kopplingar till förskolans läroplan med hjälp av webbverktyget Unikum. 

Det vi har fått fram och belyst är att pedagogerna bör känna till alla funktioner som verktyget erbjuder 

innan de påbörjar arbetet med Unikum samt definiera vad ett lärande är, vad lärloggarna ska innehålla 

relaterat till barns utveckling och lärande. Dessutom behöver ramarna inom verksamheten ses över i 

form av tid, kunskap och kompetens. Finns inte dessa förutsättningar finns risker att det blir redogörande 

lärloggar. Läroplanen skriver fram arbetslagets, förskollärarnas samt chefens ansvar i 

dokumentationsarbetet på individnivå (Skolverket 2016). Vi hoppas det kan starta en aktiv diskussion i 

arbetslagen om vad dokumentationerna av barns lärande och utveckling ska innehålla samt vem som bär 

huvudansvaret för att dokumentationen går i enlighet med läroplanens intentioner. På så sätt kan det 

bidra till att förändringar sker i arbetet kring barns individuella dokumentationer i förskole-

verksamheterna. Vi hoppas att vår studie bidrar till förståelsen att dokumentationerna inte enbart kan 

vara redogörande och betydelsen för att göra barnen delaktiga kring att reflektera kring sitt lärande.  

I vår studie hoppas vi kunna generera en förståelse för alla som dokumenterar i förskolan genom att vi 

belyst komplexiteten med dokumentationsuppdraget och vad dokumentationerna faktiskt ska innehålla. 

Genom att belysa barns förmågor framgår inte barns utveckling om de inte sätts i relation till tidigare 

kunskaper av just liknande förmågor. Genom att belysa det komplexa dokumentationsuppdraget hoppas 

vi kunna skapa en medvetenhet kring vad, hur och varför dokumentationerna görs samt att de ska 

innehålla barns lärande och utveckling. Däremot ställer vi oss frågande i likhet med Folke-Fichtelius 

och Lundahl (2015, ss. 44-45) om verksamheterna gynnas av en så öppen formulering kring 

dokumentationsuppdraget? Detta eftersom det i vår studie har framkommit att trots läroplanens 

revidering år 2010 så visar studien på att det fortfarande är ett komplext uppdrag att tolka i relation till 

formuleringsarenan och realiseringsarenan.  

Vidare forskning 
Vi anser efter vår studie att pedagogers uppdrag vad det gäller att följa, dokumentera och utveckla barns 

lärande inte fått huvudfokus i de dokumentationsunderlag vi tagit del av inom lärloggarna. Utan fokus 

har som tidigare nämnt hamnat på barnens förmågor och i likhet med vad tidigare forskning även belyst. 

För att barn ska få tillgång till en förskola som tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära 

efter läroplanens intentioner ska dokumentationerna följas upp och analyseras. Förslag till vidare 

forskning efter vår studie är att djupare analysera hur lärloggarna används som underlag vid uppföljning 

och analysarbete i verksamheten, med utgångspunkt i frågeställningen;  

 Hur används lärloggar i webbverktyget Unikum som underlag för systematiskt kvalitetsarbete? 

På vilket sätt används lärloggarna för att skapa möjligheter för barns utveckling och lärande?  

Förslag till vidare forskning kan även vara att fokus riktas mot pedagogerna och deras uppfattningar av 

vad dokumentationsuppdraget innebär. Här skulle intervjuer som metodansats kunna användas för att få 

svar på pedagogernas förståelse för sitt dokumentationsarbete. Förslag på frågeställningar är;  



37 

 

 Vilken betydelse får detta för verksamheten och således det enskilda barnet utveckling och 

lärande? 
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Bilagor  

(Bilaga 1: Samtycke vårdnadshavare)  

  
 
XXX 2016-11-07 

Hej Vårdnadshavare på XXX Förskola!  

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om kvalitetsarbete i förskolan. Vi skulle vilja få tillgång till ert barns lärloggar för att analysera 

hur pedagoger skriver fram lärande relaterat till läroplanens intentioner, i kedjan mot att kvalitetssäkra 

verksamheten. Vi utgår ifrån ett citat från läroplanen ”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa 

goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 

och vill se på hur pedagoger gör detta i lärloggarna. Vårt intresse är alltså hur pedagogerna på 

förskolan dokumenterar barns utveckling och lärande, inte ditt/ert barns individuella utveckling och 

lärande.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material, i detta fall lärloggarna kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register 

över personuppgifter kommer att upprättas. Det kommer inte framgå på vilken förskola studien är 

genomförd eller vilka lärloggar som ingått. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår 

egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas utan att uppge orsak. Samtycker ni till studien så skriver ni 

under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli tillfrågade om de vill, eller inte 

vill att dokumentationerna ingår i studien. En förutsättning för barnens medverkan är att både ni som 

vårdnadshavare och barnen samtycker till studien. Om ni som vårdnadshavare tackar ja till medverkan, 

men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet.  

  

  

  

Vänliga hälsningar Ellen Jildeteg & Linda Stensson 

  

 

 



44 

 

Ellen Jildeteg 

Tel.nr XXX 

Mailadress XXX 

Linda Stensson 

Tel.nr XXX 

Mailadress XXX 

 

  

  

Handledarens namn Christian Eidevald 

Stockholms Universitet  

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  

106 91 Stockholm  

Telefon: XXX 

Mailadress: XXX 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till XXX innan den 11/11-16. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 
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Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
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