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Sammanfattning 
Studien avser att undersöka förskollärarnas uppfattningar om vilka förutsättningar som 

påverkar möjligheten till att dokumentera i förskolan samt vilken dokumentation de gör och 

hur de använder sig av den. Undersökningen bygger på intervjuer av tio förskollärare från sju 

olika förskolor fördelade på fem rektorsområden. Det insamlade datamaterialet har 

analyserats utifrån ramfaktorteorin. Resultatet visar att tiden och kunskapen påverkar 

förskollärares möjlighet till att dokumentera. Tiden har visat sig vara en bristvara som beror 

på flertalet olika faktorer såsom till exempel – förskolechefen, förskollärarnas egen planering 

av verksamheten och barngruppens behov. Förskolechefernas och förskollärarnas kunskap om 

pedagogisk dokumentation inverkar på möjligheten att dokumentera genom att styrningen blir 

för otydlig samt att förskollärarnas kunskap om hur strukturen och processen kring 

pedagogisk dokumentation kan se ut saknas vilket påverkar att tiden för detta arbete inte 

prioriteras. Denna studie visar att den dokumentation som görs i förskolorna till stor del är 

riktad till föräldrarna och barnen. En slutsats vi kommit fram till är att kunskap om 

pedagogisk dokumentation behöver prioriteras för att både förskolechefen och förskollärarna 

ska kunna organisera och prioritera om tiden för att gynna arbetet med att följa upp, utvärdera 

och utveckla förskolans verksamhet.   
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Inledning  
Genom den reviderade läroplanen, Läroplan för förskolan 98 reviderad 2010, ska förskolans 

”kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.” 

(Skolverket 2010, s. 14). Skolverket har föreslagit pedagogisk dokumentation som 

arbetsverktyg för att dokumentera verksamheten för uppföljning, utvärdering och utveckling 

(Skolverket 2012). Utifrån tidigare yrkeserfarenhet och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

har vi tagit del av hur verksamma förskollärare arbetar med att dokumentera verksamheten. 

Vad vi har upplevt är att dokumentationerna oftast inte blir till en dokumentation som 

fokuserar på en utvald progression i lärandet. Genom vår utbildning har vi fått en förståelse 

för hur viktigt det är att det utvalda området för dokumentation är förankrat i de didaktiska 

frågorna samt att dokumentationens innehåll måste diskuteras och analyseras för att 

synliggöra vilken vidareutveckling som bör ske. Här har vi funnit den Reggio Emilia-

inspirerade pedagogiska dokumentationen som ett intressant arbetsverktyg för förskolans 

verksamhet. Upprinnelsen till denna uppsats blev därför att undersöka vilka förutsättningar 

förskollärarna upplever att de har för att kunna arbeta med pedagogisk dokumentation, 

eftersom vi upplever att det finns många hinder som sätter käppar i hjulen för förskollärarnas 

arbete med detta. Vi upplever att det kan vara till hjälp att veta vilka hinder som finns kring 

arbetet med dokumentation för att kunna se nya möjligheter när vi snart själva står inför detta 

problem som verksamma förskollärare.   

 Vi har medvetet valt att inte nämna den pedagogiska dokumentationen under intervjuerna 

för att inte riskera att påverka förskollärarnas svar kring vilken syn de har på dokumentation 

och hur de arbetar med detta. Vi upplevde att detta kunde vara en möjlig väg för att undvika 

att de intervjuade svarade gentemot våra förväntningar.  

 Arbetsfördelningen i denna uppsats skedde genom att vi intervjuade fem förskollärare var. 

Under arbetets gång delades forskningsfrågorna upp mellan oss författare vilket resulterade i 

att Sofie fokuserade på frågorna kring dokumentationen och Helena fokuserade på frågorna 

kring förutsättningarna för dokumentationen. Därmed författade Sofie den tidigare 

forskningen kring pedagogisk dokumentation och Helena författade den teoretiska 

utgångspunkten kring ramfaktorteorin. I resultatet och analysen har vi behållit denna 

arbetsfördelning. Vi har gemensamt författat bakgrunden, diskussionen och konklusionen.   
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Bakgrund 
När förskolans läroplan reviderades 2010 infördes bland annat ett helt nytt stycke om 

uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Syftet med avsnittet var att se till 

att förskollärarna dokumenterar barns lärande och utveckling för att kunna utvärdera 

förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande. Avsikten var att lärarna ska granska 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande för att ge barnen de bästa 

förutsättningarna för lärande (Skolverket 2010, s. 14).  

 I artikeln Jakten på det kompetenta barnet (2012) ställer sig Emilson och Pramling 

Samuelsson frågande till vad dokumentation egentligen innebär. Mycket resurser har lagts 

ned på kompetensutveckling och införskaffandet av teknisk utrustning för att hjälpa lärarna i 

förskolan att dokumentera (Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s.2). Frågan är vad som 

ska dokumenteras, hur det ska göras, när ska det göras, med vilket hjälpmedel och för vilket 

ändamål? Författarna lyfter fram att dokumentationen ofta visar vad det är lärarna vill att 

barnen ska ha presterat samt att lärarna sällan går utanför ramen av den planerade aktivitetens 

innehåll och mål (ibid., s. 14). Vidare menar de att en sådan dokumentation bidrar till att 

barnet blir ett studieobjekt vilket går tvärt emot den pedagogiska dokumentationens 

grundtanke om att göra barnet till ett subjekt. Emilson och Pramling Samuelsson lyfter även 

att pedagogisk dokumentation hamnat “på modet” men att den viktiga reflektionen som är en 

stor del av Reggio Emilia-pedagogiken ofta uteblir i den svenska förskolan. Poängen med en 

pedagogisk dokumentation är att den används som ett reflekterande hjälpmedel för att 

vidareutveckla verksamheten (ibid., s. 15).  

 I artikeln beskriver de att det finns flertalet kritiska aspekter som lärarna måste förhålla sig 

till i den pedagogiska dokumentationen. Viktiga aspekter är bland annat reflektionstiden, 

dokumentationens omfattning och tiden det tar att sortera ut och sammanställa den (Emilson 

& Pramling Samuelsson 2012, s. 3). I krönikan Dokumentera inte viktigast (2012) resonerar 

Pramling Samuelsson kring att lärarna i förskolan inte får ihop dokumentationen med 

förskolans helhetsbild och därmed känner osäkerhet i dokumentationsfrågan. Många 

förskollärare frågar till och med efter en mall eller ett material utifrån vilken de sen kan 

dokumentera. Detta menar Pramling Samuelsson är förkastligt eftersom lärarna därmed 

önskar arbeta med dokumentationen som en produkt av lärandet istället för ett arbetsverktyg 

som visar en lärandeprocess. Därmed ställer sig Pramling Samuelsson frågande till 
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Skolverkets varma rekommendationer av pedagogisk dokumentation (Pramling Samuelsson 

2012, s. 35).  

 Trots att staten inte ska föreslå användningen av en specifik metod kom Skolverket 2012 ut 

med ett stödmaterial kring pedagogisk dokumentation - Uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation (2012). Liksom Emilson och Pramling 

Samuelsson skiljer Skolverket på dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Dokumentationer har sitt ursprung ur barnobservationer som härrör från barnpsykologin där 

syftet var att observera och bedöma barnens utvecklingsnivå i förhållande till vad som ansågs 

normalt för åldersgruppen. Pedagogisk dokumentation å andra sidan handlar om att lyssna in 

barnen och använda dokumentationen till analys, reflektion och tolkning både med barnet och 

med arbetslaget (Skolverket 2012, s. 13, 15, Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 2-3).  

 Mot bakgrund av detta är avsikten med denna studie att undersöka vad förskollärarna har 

för förutsättningar att göra den pedagogiska dokumentation som Skolverket uppmuntrar till. 

Syftet med studien är att analysera och synliggöra vilka förutsättningar som påverkar vilken 

sorts dokumentation förskollärarna använder sig av i verksamheten samt hur förutsättningarna 

påverkar dokumentationen och användningen av den i verksamheten.      
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Litteraturöversikt 
Det bör nämnas att det inom området dokumentation och observation i förskolan finns väldigt 

få studier gjorda. Lenz Taguchi uttrycker det som följande i sin avhandling Emancipation och 

motstånd - dokumentation och kooperativa processer i förskolan (2000)  

Det har känts märkligt att ingen historisk studie inom förskolefältet seriöst diskuterat eller granskat 

användandet av dessa verktyg. Jag frågar mig varför det inte känts angeläget för forskare att studera de 

vetenskapliga verktyg som införts och upptagits inom förskolans fält. Kanske handlar det om att när 

vetenskapen är norm, varför studera normen? (Lenz Taguchi 2000, s. 28). 

Därmed har vi valt att lyfta fram den forskning som vi finner relevant till denna studie.  

Kort översikt av dokumentationstraditionen i svenska förskolor 

I den svenska förskolan har det funnits en tradition av att observera barnen utifrån 

utvecklingspsykologiska teorier. Wehner-Godée beskriver att det primära syftet med dessa 

observationer var att observera barnens sociala, språkliga, motoriska och emotionella 

utveckling med utgångspunkten att förstå barnen bättre (Wehner-Godée 2001, s. 9). Resultatet 

av observationerna handlade om att utvärdera barnens utveckling i förhållande till 

normalkurvor inom utvecklingspsykologin (Dahlberg m.fl. 2011, s. 218). Att förena dessa 

normaliseringstankar med förskolans pedagogik innebar att barnet sågs som ett objekt för 

bedömning av normaliteter. Lenz Taguchi beskriver hur Carin Ulin menade att 

observationerna ämnade visa på vilka barn som var under normalbegåvning och behövde 

stöttning till ett normalt tillstånd. Vidare beskriver de intervjuade pedagogerna i Lenz 

Taguchis studie om denna tids dokumentationsmaterial som ett material insamlat för objektiva 

sammanställningar av barnens brister i utvecklingen (Lenz Taguchi 2000, s. 84, 86). Dessa 

tankar från 1900-talets första hälft lever ännu kvar till viss del i det nutida underlaget för 

utvärdering. Under 1990-talet decentraliserades den statliga och kommunala verksamheten 

och intresset för utvärderingsverktyg ökade. Lenz Taguchi menar att här stötte förskolans 

personal på problem eftersom dessa utvärderingsverktyg var både ett tillägg utöver 

verksamheten och innehöll observationstekniker som inte använts tidigare samt i många fall 

rent stred rakt emot rådande förhållnings- och synsätt inom förskolorna.  

 Under 1980-talet infördes pärmen “Min bok” eller “Boken om Mig” i den svenska 

förskolan. I denna fördes anteckningar om barnets familj, vanor samt vad barnet kan och har 

lärt sig under dess tid på förskolan (ibid., s. 102, 103). Samtidigt som den personliga pärmen 
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infördes i förskolan följde även fler tankar med från den Reggio Emilia-inspirerade 

pedagogiken om att bland annat göra dokumentationen pedagogisk (Lenz Taguchi 2000, s. 

103, Wehner-Godée 2000, s.9). Grundpelarna inom den Reggio Emilia-inspirerade 

pedagogiken är etiska, pedagogiska och politiska ställningsstaganden från andra världskrigets 

slut. Det handlade bland annat om att se barnet som kompetent och förmöget samt en 

demokratisk kultur där vuxna och barn skapar kultur och kunskap tillsammans (Lenz Taguchi 

2000, s. 110). Det som i stort skiljer den pedagogiska dokumentationen från de tidigare 

barnobservationerna är att barnobservationerna yrkar på att berätta en objektiv “sanning” om 

barnet. Den pedagogiska dokumentationen å andra sidan ämnar inte vara någon 

“sanningsenlig” redogörelse för vad som hänt. Ytterligare skillnader är att den pedagogiska 

dokumentationen handlar om att visa en process i lärandet och dess innehåll. Processen 

omfattas av ett reflektionsarbete av det insamlade materialet som ett hjälpmedel till 

reflektionen över det pedagogiska arbetet (Dahlberg m.fl. 2011, s. 218, 220).  

Tidigare forskning om pedagogisk dokumentation 

Stockholmsprojektet  

Dahlberg m.fl. gjorde under 1990-talet den omtalade studien Stockholmsprojektet. Detta var 

ett praktikbaserat projekt som utgick ifrån observationer av verksamma pedagoger. Studien 

handlade om hur det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet, vilket tydligt hade kommit att 

inspirera den svenska förskolepraktiken under den senaste tiden, skulle kunna användas för att 

utmana och vidareutveckla de dominerande diskurserna i den svenska förskolan utifrån ett 

postmodernt perspektiv (Dahlberg m.fl. 2011, s. 190). Studien berörde bland annat arbetet 

med observation och pedagogisk dokumentation enligt Reggio Emilia-pedagogiken, tid för 

samtal och reflektion, tidsfördelningen i arbetslaget och tematiskt arbete i relation till hur det 

görs i Reggio Emilia. I samråd med Reggio Emilias-pedagogikens grundare, Loris Malaguzzi, 

valde de att arbeta med hela organisationen istället för att fokusera på pedagogiken (ibid., s. 

192-195). Arbetet med pedagogisk dokumentation handlade om att dekonstruera den rådande 

diskursen om dokumentation i den svenska förskolan. Studien visade att förskollärarna ofta 

dokumenterade vad de gjorde och sällan problematiserade vilka konstruktioner av det lärande 

barnet och den lärande pedagogen de skapade. Forskarna valde därmed istället att utgå från 

flertalet mindre observationer för att kunna undersöka, kritiskt granska och utveckla det 

pedagogiska arbetet. I denna studie användes dokumentation som ett redskap för att förstå 

vilken barnsyn som konstruerats inom deras förskola (ibid., s. 204-205).  
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 Genom studien fann Dahlberg m.fl. att enbart diskussioner om dokumentation inte ledde 

till någon förändring av den pedagogiska praktiken. Det handlade snarare om att pedagogerna 

måste kunna förändra sina handlingsmönster och till detta räcker det inte med att pedagogerna 

tagit till sig en ny arsenal av begrepp. Eftersom dessa begrepp diskuteras i en abstrakt ytlig 

diskussion dekonstrueras och problematiseras inte begreppens innebörder. Det visade sig 

däremot att den pedagogiska dokumentationen kan motverka dessa ytliga diskussioner 

eftersom det därmed finns konkreta exempel från deras egen praktik att reflektera kring. 

Genom att pedagogerna nu kunde granska sin egen praktik kunde deras konstruktion av barnet 

och pedagogen förändras och de fick mer kontroll över sin egen praktik. Flertalet pedagoger i 

studien vittnade om att de lärt sig att se nya sidor hos barnen (Dahlberg m.fl. 2011, s. 205).  

Genom att utmana de dominerande diskurserna och konstruktionerna av barnet kan man öppna dörren för 

ett “annat barn” - ett barn med en mängd kapaciteter och ett barn som har tankar och teorier som är värda 

att lyssna till, såväl ur andra barns perspektiv som ur den vuxnes perspektiv. (Dahlberg m.fl. 2011, s. 206) 

Projektet gav pedagogerna en ökad medvetenhet om vad det innebär att vara en medforskande 

pedagog samt att de numera hade en mer reflekterande och kritisk attityd till sin egen praktik 

(Dahlberg m.fl. 2011, s. 208-209). En viktig nyckel till att kunna förändra verksamheten är att 

kunna granska sin egen praktik kritiskt och ställa sig frågande till varför pedagoger har ett 

motstånd till förändring. Detta var däremot inte helt enkelt att implementera i den svenska 

förskolepedagogiken. Forskarna fann att pedagogerna i Sverige inte var vana vid att diskutera 

och analysera vad de säger och gör. Därmed hade de svenska pedagogerna lätt att tolka 

diskussionerna och analyserna som kritik av deras praktik eller dem själva – det vill säga de 

tog kritiken för personligt. Därför blev en viktig insikt av projektet att det är svårt att göra sig 

av med gamla traditioner eftersom de sitter i ryggmärgen. Förändring sker bitvis och är ett 

arbete som kräver mycket av pedagogerna (ibid., s. 209, 210).  

Pedagogisk dokumentation för meningsskapande och synliggörande av lärandeprocesser 

Enligt Bjervås ger den pedagogiska dokumentationen möjligheter att vara ett berikande 

samtalsunderlag med barnen samtidigt som den är ett verktyg för att synliggöra ett fenomen 

på flera olika sätt (Bjervås 2011, s. 197-198). Bjervås studie är en diskursanalys om 

dokumentation i förskolan som utgår från intervjuer och observationer av pedagoger (ibid., s. 

89, 106). Lenz Taguchi har genomfört en etnografisk studie om den pedagogiska 

dokumentationens möjligheter (Lenz Taguchi 2000). Även Lenz Taguchi menar att den 

pedagogiska dokumentationen syftar till att synliggöra den inre, oftast osynliga, pedagogiska 
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miljön samtidigt som den kan vara ett hjälpmedel för att förstå den yttre och synliga miljön. 

Utifrån denna aspekt är den pedagogiska dokumentationen avsedd att vara ett kontinuerligt 

verktyg för förändrings- och reformarbete på förskolan (Lenz Taguchi 1997, s. 10, 12). Den 

pedagogiska dokumentationen syftar till att visa processen i lärandet och kan inte bli 

pedagogisk utan reflektioner kring innehållet. Reflektionen visar vilka val pedagogerna 

behöver göra inför det fortsatta arbetet med barngruppen (Lenz Taguchi 2000, s. 110). 

Bjervås pekar ytterligare på att reflektionsprocessen är viktig eftersom den kan öppna nya 

möjligheter för att syna verksamheten (Bjervås 2011, s. 198).  

Konstruktioner och dekonstruktioner av makt genom dokumentation 

Dahlberg för en diskussion i sin observationsstudie om hur den pedagogiska dokumentationen 

kan dekonstruera de dominerande diskurserna som har makten över pedagogernas syn på 

barnet. Den pedagogiska dokumentationen kan bli ett redskap för att kritiskt och reflekterande 

ifrågasätta sin praktik genom att forma motdiskurser som utmanar rådande diskurser. Ju större 

medvetenhet pedagogerna har om sin pedagogiska praktik desto större möjlighet har de att 

förändra och skapa en alternativ diskurs (Dahlberg m.fl. 2011, s. 226-227). Lenz Taguchi drar 

däremot slutsatsen av sin entografiska studie att förskolans rutiner och handlingsmönster kan 

vara så starka att den enskilde läraren ofta tvingas släppa sina föreställningar om hur man vill 

arbeta och varför. Därmed tvingas ofta läraren med önskemål om förändring in i befintliga, 

vedertagna och traditionella rutiner och handlingsmönster (Lenz Taguchi 1997, s. 14). 

Dahlberg m.fl. menar att den pedagogiska dokumentationen är ett nödvändigt verktyg för att 

på ett aktivt sätt bekämpa och motstå utövandet av ”den rätta sanningen” – vad som är rätt och 

vad som är fel respektive vad vi kan och vad vi inte kan tänka oss att göra. Den pedagogiska 

dokumentationen blir därmed en viktig del i ledet av att konstruera nya innebörder och kunna 

överskrida de förutfattade gränserna (Dahlberg m.fl. 2011, s. 215-216). Detta verktyg är 

därmed ett medel för att syna våra rutinhandlingar och handlingsmönster. Däremot är det av 

största vikt att pedagogerna strävar åt samma håll eftersom detta är ett kollektivt arbetsverktyg 

som bygger på en gemensam reflektion kring praktiken och handlingarna av såväl barn och 

pedagoger som föräldrar (Lenz Taguchi 1997, s. 15).   

 Lenz Taguchi hävdar att det traditionella pedagogiska förändringsarbetet, där pedagogerna 

styrs in i ett visst arbete till följd av politiska beslut, har väldigt liten chans att bidra till en 

förändring av den pedagogiska praktiken. Det har länge förmodats att politiken genom den 

hierarkiska ställningen kan formulera mål som följs av konkreta handlingar nere i den 
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pedagogiska praktiken. Detta ”uppifrån-och-ned”-sätt att se på saken har visat sig bidra till 

mycket små chanser att förändra ett arbete. Den pedagogiska dokumentationen utgår snarare 

från förhållandet ”nerifrån-och-upp” som handlar om att dekonstruera den egna praktiken för 

att uppnå förändring (Lenz Taguchi 1997, s. 13). 

Barnsynen förverkligas i dokumentationen 

En viktig del av den pedagogiska dokumentationen är att den rekonstruerar vilken syn 

pedagogerna har på barn och pedagoger. Enligt det konstruktionistiska perspektivet kan all 

pedagogisk aktivitet ses som socialt konstruerad av pedagoger, barnen och miljön genom 

språket. Enligt Dahlberg m.fl. innebär detta perspektiv att den pedagogiska aktiviteten är 

öppen för förändring eftersom om vi kan konstruera den på ett sätt, kan vi även rekonstruera 

den på ett annat sätt (Dahlberg m.fl. 2011, s. 215). Oavsett om dokumentationen är 

pedagogisk eller inte, visar Dahlbergs studie att dokumentationen reproducerar ett förhållande 

av makt. Dahlbergs studie visade hur de deltagande pedagogernas lyckades ändra sin 

konstruktion av barnet när de klarade av att ändra sin barnsyn. Genom kritisk reflektion av 

den pedagogiska dokumentationen kunde pedagogerna se hur de begränsade barnen genom att 

se problemen istället för möjligheterna (ibid, s. 206). Detta förhållande av maktutövande är 

inte alltid medvetet hos pedagogerna. Lenz Taguchi formulerar följande liknelse angående 

vuxnas delaktighet i maktproduktionen: ”När jag t.ex. väljer att placera målarfärger och 

penslar högt upp på hyllan så att barnen inte själva kan nå dem, är jag delaktig i att producera 

makt med utgångspunkt från en diskurs som i praktiken uttrycker att små barn inte kan 

hantera färg och penslar utan vuxenkontroll.” (Lenz Taguchi 1997, s. 19). 

 Vidare diskuterar Lenz Taguchi i sin etnografiska studie hur den rådande barnsynen, med 

det individuella barnet i fokus, i den svenska förskolan och skolan har skapat en pedagogisk 

praktik formad utifrån lotsning. Lenz Taguchi har funnit att det handlar om ett enkelt fråga-

svars-mönster där läraren lotsar barnen till rätt svar genom ledtrådar. Detta i sin tur är ett 

ypperligt exempel på den konstruktivistiska läraren i ett lärarcentrerat perspektiv. Ur detta 

lärarcentrerade perspektiv är det lärarens uppgift att aktivera och intressera barnen. Lenz 

Taguchi varnar dock för att ett sådant arbetssätt tenderar att fort ta död på barnets lust 

eftersom läraren bestämmer i förväg vad resultatet ska bli och hur de ska komma dit. Utifrån 

detta ses barnet som ett objekt för lärarens vilja. Barnet blir ett subjekt först när läraren utgår 

från barnens handlande och tänkande. För att kunna följa barnens läroprocess måste 

pedagogerna utgå från förhållningssättet att barn alltid kan något och vill något samt att de är 



 13 
 
 

nyfikna och intresserade (Lenz Taguchi 1997, s. 29-31). Den pedagogiska dokumentationen 

används i Reggio Emilia för att synliggöra barns olika strategier i handling och tanke för att 

utnyttja olikheterna för att göra lärandet dynamiskt och kreativt (Lenz Taguchi 2012, s. 128).    

Motstånd till och svårigheter med dokumentationsarbetet 

Bjervås visar i sin studie på ett allmänt motstånd mot dokumentation bland 

förskolepedagogerna. De intervjuade pedagogerna berättade att mycket dokumentation görs i 

onödan, det samlas på hög och används inte igen. Bjervås diskuterar dessa iakttagelser och 

menar att pedagogerna måste börja dokumentera mindre och analysera mera av den 

dokumentation de gör för att undvika att barnen blir objektifierade i dokumentationen 

(Bjervås 2011, s. 187). Bjervås menar att pedagogerna behöver göra klart för sig vilket syfte 

de har med den pedagogiska dokumentationen och planera aktiviteterna i förväg för att veta 

vad de skall synliggöra. Studien visade att det omfattande dokumenterandet riskerade att 

resultera i ett objektifierande av barnen genom att pedagogerna valde att se bortom deras 

ursprungliga tanke och kunde se vad dokumentationens innehåll verkligen förmedlade (ibid., 

s.188) Förutom att mycket dokumentation görs utan ett klokt syfte lyfter Bjervås fram i 

studiens resultat att pedagogerna ofta har svårt att vara aktiva i aktiviteten samtidigt som de 

skall dokumentera. De möjliga lösningar som de deltagande pedagogerna själva presenterar 

på detta problem är att antingen vara två för att frigöra den pedagogen lite mer alternativt inte 

fotografera och anteckna alls utan istället bara observera tillfället (Bjervås 2011, s. 212, 214, 

183). Dokumenterandet riskerar nämligen att skapa en distans mellan pedagogen och barnen 

när pedagogen förflyttar sig i rummet för att fotografera, vilket stundvis förhindrar pedagogen 

att vara mentalt närvarande och aktiv i aktiviteten. Risken med pedagogens olika 

förflyttningar och ändrade fokus genom fotograferingen är att detta kan störa barnens 

koncentration (ibid., s. 198, 197).   

 Lenz Taguchi fann i sin etnografiska studie att pedagogerna måste ändra sin grund för 

förståelse och föreställning om vad det pedagogiska arbetet går ut på. De behöver en sådan 

förståelse för sin praktik för att de på ett nytt sätt ska kunna tolka signalerna och ge dem ny 

mening (Lenz Taguchi 1997, s. 14-15). 

Etik i pedagogisk dokumentation 

Enligt Lindgren och Sparrman har dokumentation som arbetsmetod fått en stor spridning i 

dagens förskola. Genom dokumentation delges vad barnen gör och säger för att skapa ett 

underlag för hur förskolan kan utvecklas (Lindgren & Sparrman 2003, s. 58). Genom 
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intervjuer har de fått fram att en vanlig föreställning är att dokumentationen gynnar ett 

barnperspektiv eftersom den utgår från att göra varje barns röst hörd och lyfter fram individen 

samt synliggör vad det är barn och pedagoger gör i förskolan. Genom att synliggöra barnen 

tänker sig pedagogerna att barnen blivit sedda ur ett barnperspektiv vilket därmed ska gynna 

barnen. Det som Lindgren och Sparrman funnit i sin studie är att det är skillnad på att se ur ett 

barns perspektiv och genom ett barnperspektiv. En dokumentation gjord utifrån ett 

barnperspektiv, där pedagogerna tror sig veta vad och hur barnen tänker eller vill förmedla 

utövar snarare en handling av makt eftersom pedagogen har bestämt åt barnen vad 

dokumentationen förmedlar. Utifrån ett barns perspektiv ska barnet få förmedla vad det är 

bilden visar. Lindgren och Sparrman ställer sig kritiska till denna tanke om att 

dokumentationen gynnar ett barnperspektiv eftersom den som betraktar alltid har ett 

maktövertag över den betraktade. De förundras över hur det kommer sig att barnen sällan 

tillfrågas om de önskar delta i dokumentationen. Lindgren och Sparrman drar paralleller till 

de forskningsetiska kraven om information och samtycke och förundras över att barnen inte 

erbjuds att ge sitt samtyckte till att bli dokumenterad (ibid., s. 59).   

 Lindgren och Sparrman för ett resonemang i sin konklusion kring sambandet mellan det 

ständiga dokumenterandet i förskolan och hur dokumenterandet skapar en normaliserande 

makt över hur barnen förväntas uppträda. Frågan är huruvida dokumentationen förstärker 

individens syn på sin roll i barngruppen. Vidare resonerar Lindgren och Sparrman kring att 

dokumentationen ofta tenderar till att upprätthålla den upplevda sociala statusen i gruppen 

(Lindgren & Sparrman 2003, s. 62). De jämför pedagogens roll med en forskares roll och 

menar på att forskaren har ett neutralare förhållningssätt eftersom denne endast finns i 

verksamheten under en kortare tid. Pedagogen däremot finns kvar och har dessutom som 

arbetsuppgift att förmedla och lära ut kunskaper till barnen.  Ytterligare för de resonemang 

kring att barnet blir beroende av hur pedagogen framställer barnet i dokumentationen, om 

barnet väljer att inte delta i ett moment – blir barnet osynligt då? Pedagogens subjektivitet 

påverkar alltid hur barnet framställs i dokumentationerna (ibid., s. 66). Slutligen ställer 

Lindgren och Sparrman sig undrande över huruvida pedagogerna tar tid från barnens fria lek 

för att dokumentera fler och fler aktiviteter. De menar starkt att det bör funderas över om det 

är dags att sätta gränser för hur mycket vi bör utsätta barnen för i jakten på den professionella 

och kvalitetssäkrade verksamheten (ibid., s. 68). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorins grundläggande princip formades av Urban Dahllöfs empiriska studier under 

tidsperioden 1967-1977 (Broady 1999, s. 112). Teorin innebär att man ser på hur villkoren 

förhåller sig till resultatet av utbildningen (Gustafsson & Selander 1994, s. 9). Dahllöf 

formulerade grunden för ramfaktorteorin genom den empiriska studien Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (1967), vilket var ett komplement till Svenssons Stockholms-

undersökningen (Gustafsson & Selander 1994, s. 8-9). Det viktiga enligt Broady är att Dahllöf 

i denna empiriska studie visade att man för att granska undervisningsprocessen och dess 

resultat inte kan nöja sig med att endast se på testresultaten (Broady 1999, s. 112).  

 Imsen beskriver ramfaktorteorin som ett sätt att förklara, genom en orsak-verkan-kedja, 

varför lärarna inte alltid har möjligheten att utforma undervisningen i den utsträckning som de 

kanske önskar. Det finns flertalet ramar och hinder som läraren måste anpassa sig till, bland 

annat hur staten reglerar villkoren för undervisningen genom att styra ramvillkoren (Imsen 

1999, s. 36).  

Ramfaktorteorin tar inte sikte på de formellt uppställda målen, utan på det som är praktiskt möjligt. 

Därigenom kommer man verkligheten en bit närmare när det gäller att förstå varför undervisningen blir 

som den blir. (Imsen 1999, s. 37).  

Lundgren menar att ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en 

process. Ramarna är inte orsaken till en viss verkan utan skapar eller skapar inte möjligheter. 

För att uppnå det uppsatta målet måste ramarna anpassas för att göra processen möjlig 

(Lundgren 1999, s. 36). Ramfaktortänkandet, enligt Selander, möjliggör en djupare förståelse 

av faktorer som kringgärdar och begränsar organisationer vilket därmed möjliggör vissa utfall 

eller resultat av människors verksamhet. Denna ram/process-modell ”tvingar” utvärderaren att 

tänka på utvärderingsobjektet i dess helhet. Istället för att fokusera på individens önskemål 

och viljeyttring ser man till organisationens ekonomi, resursfördelning, ansvarsområde med 

mera (Gustafsson & Selander 1994, s. 65, 89).  

 Dahllöf menar på att ändringar i ramarna har en betydelse för såväl processen som för 

resultatet samt att även om ramfaktorerna har olika funktioner är de alltid i samspel med 

varandra (Gustafsson & Selander 1994, s. 87). Gustafsson skapade utifrån Dahllöfs studie 

denna modell som visar ett förenklat förhållande mellan förutsättningarna och resultatet: 
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Figur 1. Förhållandet mellan förutsättningar och resultat. 

 
(Gustafsson 1999, s. 48) 

 

Däremot vill Gustafsson påpeka att detta inte följer arbetsprocessen för Dahllöfs reanalys av 

Svenssons Stockholms-undersökning (Gustafsson 1999, s. 48). Den löd istället 

Figur 2. Förhållandet mellan ett studerat resultat och dess förutsättningar.  

 

 
(Gustafsson 1999, s. 48)  

 

Till denna studie ämnar vi använda ramfaktorteorin för att granska hur pedagogerna arbetar 

med dokumentation i förskolan utifrån ramfaktorers påverkan. I likhet med den ovan nämnda 

modellen finner vi det viktigt att syna hur ramfaktorer påverkar processen kring arbetet med 

dokumentation samt hur själva arbetet med dokumentation fungerar för att granska vilken 

sorts dokumentation pedagogerna gör. Enligt Dahllöf går det inte att använda en 

deterministisk modell eftersom det som styr den pedagogiska verksamheten inte är faktorer 

som direkt har verkan mot resultatet och resultatet kan i sin tur aldrig förklaras om inte en 

analys på processen görs. (Gustafsson & Selander 1994, s. 9).  

 Enligt Lundgren kan ramfaktorerna, enligt ett strukturalistiskt perspektiv, delas in i yttre 

och inre ramar. I enlighet med Lundgren har vi för avsikt att studera hur pedagogerna 

upplever att de yttre och inre ramarna påverkar deras arbete med dokumentation (Lundgren 

1984, s. 74). Vi anser det viktigt att i undersökningen av pedagogers möjlighet till att kunna 

dokumentera se till helheten, både de faktorer som pedagogerna har inflytande över men även 

de faktorer som pedagogerna i stor utsträckning inte kan styra över. Imsen hävdar att det finns 

en mångfald inom ramfaktorerna som samspelar i bestämda mönster, vissa faktorer kan 

lärarna råda över medan andra står utanför deras kontroll. Vidare menar Imsen att det finns ett 

samband mellan hur resurserna i en pedagogisk verksamhet prioriteras och hur lärarna 

förhåller sig till dessa vilket påverkar om ramfaktorerna ses som möjligheter eller 

Ramar	   Process	   Resultat	  

Resultat	  Process	  Ramar	  
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oöverstigliga hinder (Imsen 1997, s. 309-310). Genom att utgå från Gustavsson sistnämnda 

modell ämnar vi synliggöra vilka faktorer som förskollärarna upplever påverkar deras 

möjlighet att dokumentera. För att undersöka detta har vi valt att syna yttre faktorer såsom 

styrdokumenten, personaltäthet, barngruppens storlek och förskollärarnas tillgång till tid för 

gemensam och enskilt arbete med dokumentation. Dessa anser vi till största delen är yttre 

faktorer eftersom dessa är en del i ett regelsystem, regler som är bestämda utanför förskolans 

verksamhet. Vår uppfattning är att dessa yttre faktorer kan påverka de inre faktorerna och till 

viss del kan ses som inre faktorer, ett inre regelverk beroende på hur förskolechefen och 

pedagoger förhåller sig till dessa och organiserar sin verksamhet. De inre faktorer vi anser 

vara de mest centrala är frågor kring hur pedagoger planerar och organiserar sin verksamhet, 

utbildning samt tillgången på material. Även dessa faktorer skulle å andra sidan kunna ses 

som yttre faktorer då möjligheten till att köpa in material och utbildning kan styras av både 

den enskilde och förskolechefen eftersom denne ansvarar för personalens möjlighet till 

fortutbildning. Likväl styr förskolechefen förskollärarnas tillgång till exempelvis planeringstid 

samtidigt som förskollärarna själva till viss del kan styra och organisera sin verksamhet. 

Därav anser vi det viktigt att syna båda yttre och inre faktorer i ett förhållande till varandra för 

att kunna ge undersökningen en godtagbar reliabilitet.    

 Vi ämnar undersöka vilka ramar förskollärarna upplever påverkar dokumentationen och 

hur processen för att skapa denna dokumentation sett ut genom att granska vilket resultat 

förskollärarna får fram utifrån vilken process de genomgått i ett förhållande till de ramar de 

haft. Eftersom det, i likhet med Gustafssons ovan nämnda modell – Figur 1 och 2, handlar om 

att syna processen för att förstå resultatet finner vi ramfaktorteorin användbar som 

analysverktyg i denna studie. Selander förmedlar att ramfaktortänkandet möjliggör en djupare 

förståelse av faktorer som kringgärdar och begränsar organisationer vilket bidrar till vissa 

resultat av människors verksamheter (Gustafsson & Selander 1994, s.65). Till vår studie 

finner vi därmed ramfaktorteorin relevant eftersom den kan användas för att analysera 

pedagogers möjligheter och förutsättningar till att kunna dokumentera. Teorin är lämplig för 

att studera hur olika faktorer såsom - tid, personaltäthet, tekniska material och utbildning 

påverkar pedagogernas möjligheter att dokumentera och reflektera över verksamheten. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka förskollärares uppfattning om dokumentation 

i förskolan. 

Frågeställningar 

• Vilken syn har förskollärarna på dokumentationen i förskolan? 

• Hur beskriver förskollärarna användningen av dokumentationen i verksamheten? 

• Vilka likheter och skillnader mellan förskolorna finns det beträffande förskollärarnas 

syn på typ av dokumentation och hur den används? 

• Vilka förutsättningar anser förskollärarna påverkar dokumentationen och hur 

dokumentationen genomförs?  
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Metod 
Till denna forskningsstudie har vi valt att använda oss av intervjumetod. Helena Mårtensson 

har gjort fem intervjuer fördelade på tre förskolor och Sofie Stenström har gjort fem intervjuer 

fördelade på fyra förskolor. Sofie Stenström har sammanställt intervjuernas innehåll med 

avseende på olika aspekter av förskollärarnas uppfattning om dokumentation – hur den görs, 

vad som dokumenteras, samt eventuella skillnader mellan förskolor. Helena Mårtensson har 

sammanställt intervjuernas innehåll med avseende på olika aspekter som berör ramfaktorer 

och möjligheterna för att kunna dokumentera i verksamheten. Sofie Stenström har analyserat 

förskollärarnas uppfattning om dokumentationens innehåll utifrån vilken funktion den fyller i 

verksamheten, och Helena Mårtensson har analyserat förskollärarnas uppfattning om 

dokumentation utifrån ramfaktorteorin. I diskussionen har vi fört en gemensam diskussion om 

hur ramfaktorerna påverkar dokumentationen. 

Metod för datainsamling 

Vi har valt att använda oss av respondentintervjuer eftersom vi ämnar studera vilka 

förutsättningar förskollärarna upplever påverkar dokumentationen och dess användning. 

Enligt Esaiasson m.fl. lämpar sig därmed en samtalsintervjuundersökning med 

respondentkaraktär eftersom vi är intresserade av de intervjuades uppfattningar av fenomenet 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 253). Vidare menar författarna att det är av stor vikt att i så stor 

utsträckning som möjligt ställa samma frågor till alla intervjuade. Därefter handlar det om att 

finna mönster i respondenternas svar och beskriva och förklara hur och varför svaren skiljer 

sig åt (ibid., s. 228). Genom att ställa samma frågor till samtliga respondenter ges även 

möjligheten att kunna registrera oväntade svar och följa upp dessa. Detta ger respondenten en 

möjlighet att förklara och utvidga sitt uttalande ytterligare för att göra informationen mer 

förståelig och tillgänglig (ibid., s. 251, 252).  

Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts sammanfattades intervjuerna var för sig i ett textdokument. 

Där efter gick Sofie ifrån sina frågeställningar och bearbetade samtliga tio intervjuer genom 

att identifiera olika funna teman och aspekter av dokumentationen utifrån den tidigare 

forskningen kring pedagogisk dokumentation. Helena utgick från sina frågeställningar och 

identifierade kritiska aspekter av dokumentationens förutsättningar utifrån ramfaktorteorin. Vi 

fann det nödvändigt att var för sig urskönja varsin aspekt av det studerade fenomenet, därför 
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arbetade Sofie fram vad de intervjuade förskollärarna arbetar med för sorts dokumentation 

och Helena arbetade fram vilka förutsättningar som påverkar. Detta för att i den gemensamma 

diskussionen sammanföra dessa två aspekter och föra en diskussion utifrån ramfaktorteorin 

om hur förutsättningarna påverkas av olika faktorer. 

Genomförande 

Under skapandet av denna uppsats har vi delat upp arbetet sinsemellan. Vi började med att 

tillsammans skapa en bakgrund. Där efter delade vi upp arbetet genom att Sofie skrev 

avsnittet om den tidigare forskningen och Helena skrev avsnittet om den teoretiska 

utgångspunkten. Löpande under tiden skedde intervjuerna och dessa delades upp genom att 

Helena gjorde fem intervjuer och Sofie de resterande fem intervjuerna. Vid genomförandet 

skedde intervjuerna i avskilda rum. Längden på intervjuerna varierade mellan 30-70 minuter. 

Efter varje intervju lyssnades intervjun igenom och sammanställdes. Sofie skrev resultatet och 

analysen som berör vilken sorts dokumentation förskollärarna gör och hur den används i 

verksamheten och Helena skrev resultatet och analysen som berör förutsättningarna för 

dokumentation. Slutligen lades våra slutsatser ihop i den gemensamt författade diskussionen 

och konklusionen.   

Urval 

Vi valde att genomföra totalt tio intervjuer på sju kommunala förskolor, fördelat på fem 

rektorsområden, i mellersta Sverige. Eftersom vi var intresserade av vilka ramfaktorer som 

styr dokumentationen fann vi det angeläget att intervjua förskollärare inom olika 

rektorsområden. Varje avdelning är unik och kan aldrig sägas ha exakt samma förutsättningar 

som avdelningen bredvid, däremot önskade vi få ta del av en större variation av 

förutsättningar än om vi hade intervjuat fler förskollärare på färre rektorsområden. För att 

skydda förskollärarnas och arbetsplatsens integritet och inte avslöja vem vi intervjuat kommer 

vi förhålla oss till att vi intervjuat tio förskollärare på sju olika förskolor i mellersta Sverige. 

Förskollärarna som deltagit i denna studie är mellan 26-52 år och samtliga förskollärare är 

utbildade till antingen förskollärare eller grundskollärare mot de yngre åldrarna. De 

intervjuade förskollärarna refereras i denna uppsats som Förskollärare 1-10. I enlighet med 

vad Esaiasson m.fl. kallar för centralitet i urvalsprincipen valde vi medvetet att endast 

intervjua utbildade förskollärare eftersom det enligt läroplanen är dessa personer som har det 

yttersta ansvaret för dokumentationen vilket vi ansåg skulle ge mer tyngd i det insamlade 

materialet (Esaiasson m.fl. 2012, s. 258).  
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Material 

Till intervjuerna användes en iPad för att ta ljudupptagningar. Vid intervjuerna följdes den 

skapade intervjuguiden. Eftersom vi intervjuade var för sig togs det vid vissa tillfällen kort på 

dokumentationer som den intervjuade visade, för att kunna visa den andra författaren som inte 

närvarade. En av respondenterna ville av personliga skäl inte bandas genom en 

ljudupptagning varvid dessa svar antecknades under intervjuns gång. Sammanställningen från 

denna intervju infogades sedan med övriga sammanställningar.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet anser att forskning är både viktigt och nödvändigt för individernas och 

samhällets utveckling. Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas samt att metoderna förbättras. I linje med individskyddskravet får inte individer 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning och ska skyddas mot 

otillbörlig insyn i till exempel sina livsförhållanden. Individskyddskravet är den mest 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). 

Inom individskyddskravet finns det fyra allmänna huvudkrav på forskningen - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid., s. 6).  

 I enlighet med informationskravet informerades de intervjuade förskollärarna om studiens 

syfte och under vilka villkor de deltar i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). När 

intervjupersonerna tillfrågades informerades de om studiens syfte och i vilken grad resultatet 

kom att presenteras anonymt. De informerades om att deras deltagande är frivilligt och att 

sammanställningen av resultatet kommer att presenteras anonymt för att skydda deras identitet 

och arbetsplats. De informerades även om vad vi hoppades att denna forskningsstudie skulle 

bidra till. 

 De intervjuade förskollärarna informerades om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 

9). De informerades om att de har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de önskar delta samt att de även har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser 

som påföljd. Enligt konfidentialitetskravet informerades de intervjuade om att vi erkände vår 

tystnadsplikt kring uppgifter om enskilda, identifierbara personer och arbetsplatser. Under 

intervjuerna spelades materialet in via en iPad och dessa ljudfiler namngavs inte och 

förvarades utom räckhåll för obehöriga (ibid., s. 12). Angående nyttjandekravet informerades 

de intervjuade förskollärarna om att det insamlade materialet endast får användas till 

forskningsändamålet samt att ingen annan får använda materialet (ibid., s. 14).  
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Reflektion över metoden 

Vi fann att intervjuer var den bästa metoden för att kunna kartlägga de kritiska aspekterna av 

förutsättningarna för dokumentationen. Risker som vi ser med en intervjumetod är att de 

intervjuade kanske inte känner sig bekväma i samtalet och därmed inte svarar helt 

sanningsenligt, utan att de svarar för att göra intervjuaren tillags samt att intervjuaren kan 

påverka den intervjuade på olika sätt, till exempel genom att ställa vissa följdfrågor. Svaren i 

intervjuerna kan även ha påverkats av att intervjuerna bandades vilket kan leda till att den 

intervjuade kände sig stressad, vilket kan ha påverkat hur väl de klarade av att formulera sina 

tankar. Detta i sin tur kan ha stört det naturliga flytet i samtalet. Ytterligare kan de 

intervjuades svar ha påverkats genom att frågorna kan ha blivit otydliga för dem vilket kan ha 

lett till missförstånd och misstolkning av frågorna. Genom att vi intervjuade tio personer anser 

vi att vi har marginaler gentemot spretade svarsvariabler. Reliabiliteten i intervjuerna stärks 

genom att vi gjort respondentintervjuer där vi efterfrågat den intervjuades uppfattning av 

fenomenet. Enligt Patel och Davidson handlar det om att fånga det unika i fenomenet snarare 

än att få en total mättnad i svaren (Patel & Davidson 2011, s. 106). Studiens validitet har 

stärkts genom att studien har bidragit till en viss ökad kunskap om fenomenet förutsättningar 

för dokumentation. Respondentintervjuerna har gett oss en god insikt i hur de intervjuade 

förskollärarna anser att förutsättningarna påverkar möjligheten att dokumentera.  
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Resultat 

Vilken sorts dokumentation förekommer? 
Majoriteten av de tio intervjuade förskollärarna menar att de dokumenterar för att följa och 

visa på barnens utveckling och lärande. Hälften av de intervjuade menar även att 

dokumentationen är ett arbetsverktyg för att utveckla verksamheten vidare. Flertalet 

förskollärare beskriver att dokumentationen även är till för att visa föräldrarna verksamheten 

genom till exempel ett bildflöde på en bildskärm och barnets utveckling till 

utvecklingssamtalen.  
 På de avdelningar som de intervjuade arbetar på använder samtliga intervjuade 

observationer, anteckningar och fotografier till dokumentationen. Några få förskollärare 

nämner att dokumentationen kompletteras med till exempel barnens teckningar. Flertalet 

förskollärare nämner att de fått tillgång till en iPad och att de ska försöka sätta sig in i hur 

denna kan användas som ett dokumentationsverktyg i verksamheten, framför allt tillsammans 

med barnen direkt på plats för att minska tiden som läggs på att skapa dokumentationen och 

bearbetningen av den.  
 Förskollärarna beskriver att de har en ambition att utgå från barnens spontana lärande i den 

fria leken för att kunna spinna vidare på det. Det sker även mycket dokumentation i den fria 

leken där de fångar barnens spontana lärande. De dokumenterar även 

aktiviteternas/grupptidernas innehåll. Majoriteten av dokumentationerna innehåller vad 

barnen säger, gör och lär sig. Hälften av förskollärarna uttrycker en önskan om tydligare 

riktlinjer för dokumentationens syfte och innehåll. De flesta förskollärare beskriver att de inte 

arbetar utifrån en mall för dokumentation. En förskollärare beskriver det som följande: 

[…] däremot tror jag att rektorerna missar målet litegrann genom att man slänger ut frågan fritt - 

“dokumentera mera”. Det blir en väldigt svårtolkad fråga. Vad ska vi dokumentera? Det måste också 

finnas något bakomliggande. För oss på golvet är det bra om det finns en grund - “ni ska speciellt 

dokumentera det här” för då har vi något att hänga upp det på. Vi […] är så unga i denna 

dokumentationsfasen, i det här mediet, att vi behöver fortfarande något att hänga upp det på så att vi tar 

det med ett syfte. (Förskollärare 6) 

Majoriteten av förskollärarna valde att beskriva ett tillfälle för dokumentation som utgick från 

olika tillfällen där barnen visade på utveckling och lärande. Flertalet förskollärare nämner att 

dokumentationen skapas och används just för stunden. Det är sällan dokumentationen har 
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möjlighet att återkomma i verksamheten. Kritiken som riktas mot dokumentationen är att det 

hinner rinna ut i sanden och intresset svalnat, den sparas för länge, har för stor omfattning 

samt att den förvaras i en samlingspärm där den inte fyller någon funktion under en lång tid 

eller överhuvudtaget.  

[...] innan man bara hivar in dem i en pärm och sen så finns de där i tre år och så är det ingen som har 

tittat på det. [...] För jag tror att det är väldigt lätt som pedagog att man “ah men nu dokumenterar vi och 

skriver ut det och så in med det i pärmen! Så så ställer vi upp den på hyllan.” And that’s it. [...] Och när 

mapparna, nu är det pärmarna, står högt uppe och de (barnen) får knappt aldrig se på dem. Och där tror 

jag att vi behöver påminna oss själva om, att verkligen ta del i barnet i nuet också. (Förskollärare 9) 

 

Om vi nu ska behöva dokumentera så in i helskotta mycket, vi fick alldeles nyss veta att TRAS-schemana 

som vi gör ska sparas i 30 år. Varför? Och vem? Vem ska bekosta det? Vilket bergrum ska vi gräva ut för 

att förvara det? Och liksom det, kontentan av det är för att ingen ska kunna komma om 20 år och säga att 

“jag fick ingen hjälp i skolan!” men då är det ju ett friskrivningsbrev man har gjort. Dokumentationen, 

ska vi spara den, så måste det finnas ett klart syfte. [...] Om fem år när barngruppen är utbytt, då är det 

bara ett roligt minne för oss. Vad gör vi med det sen? (Förskollärare 6) 

Flertalet förskollärare beskriver att de ofta sammanställer sina dokumentationer enskilt medan 

andra menar på att det är viktigt att göra detta tillsammans eftersom alla ser samma situation 

på olika sätt. Ytterligare menar de att fördelning av dokumentationen läggs på den enskilde 

pedagogen och att förskollärarna har det yttersta ansvaret för dokumentationen. Hur arbetet 

med dokumentationen styrs upp i verksamheten beror på vilken sorts dokumentation 

förskollärarna arbetar med. Den dagliga dokumentationen har den enskilde pedagogen ansvar 

för medan den övriga dokumentationen som kartläggningar, handlingsplaner, åtgärdsprogram 

och TRAS (Tidig Registrering Av Språk) har arbetslaget tillsammans ansvar för.  

 Av de intervjuade förskollärarna är det få förskollärare som beskriver att de engagerar 

barnen i skapandet av dokumentationen. Det är oftast förskolläraren som bestämmer vad 

dokumentationen ska innehålla. Tre förskollärare lyfter fram att det är viktigt att bejaka etiken 

kring barnen i dessa dokumentationer. Ett barn får inte riskera att bli kränkt av 

dokumentationen.  

Skillnader mellan förskolorna 
Förskollärarnas resonemang kring dokumentationen skiljer sig inte åt markant. Majoriteten av 

förskollärarna menar att dokumentationen är ett verktyg för att se barns lärande och 

utveckling samt att kunna föra verksamheten vidare. Resonemangen skiljer sig åt utifrån hur 
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förskollärarna realiserar detta i praktiken. En del av förskolorna har olika “nischer” som de 

arbetar utefter utan att ha någon speciell pedagogisk profil, till exempel aktionsforskning och 

Lotusdiagram. Dokumentationen skiljer sig åt mellan förskolorna utifrån framför allt tre 

aspekter – de förskollärare som arbetar med aktionsforskning, Lotusdiagram samt de 

förskollärare som dokumenterar lärandet för stunden.   

 Tre förskollärare använder sig systematiskt av aktionsforskning i sin verksamhet för att 

dokumentera och synliggöra problemområden som behöver förändras. En pedagog beskriver 

hur processen i aktionsforskningen utgår från att först identifiera problemområdet vilket sedan 

dokumenteras för att analyseras och till slut genomgå en förändring. Detta arbete kan fortgå 

tills önskat resultat är uppnått (Förskollärare 5).  

 Två förskollärare arbetar emellanåt med Lotusdiagrammen som handlar om att synliggöra 

bland annat läroplansmålen i aktiviteterna som de planerar, genomför och utvärderar. 

Arbetsprocessen med Lotusdiagrammet går ut på att välja ut en aktivitet/ett arbetsområde, 

välja ut läroplansmål att arbeta med, genomföra aktiviteten/arbetsområdet för att sedan 

analysera vilka mål som uppfylldes. Detta kan sedan arbetas vidare med för att vidareutveckla 

aktiviteten eller arbetsområdet. Både aktionsforskningens och Lotusdiagrammets arbetsgång 

innehåller en processcykel vilket i hög grad liknar arbetsprocessen inom den pedagogiska 

dokumentationen.  

 De resterande intervjuade som inte är “nischade” dokumenterar lärande och utveckling för 

stunden och har inte förutbestämda mål med dokumentationen. Dessa förskollärares 

dokumentation består till stor del av dokumentationer som visar på verksamhetens innehåll 

för föräldrarna. Tre förskollärare beskriver däremot att de både vet och vill göra mycket bättre 

dokumentationer med ett tydligare syfte än vad det finns förutsättningar för i arbetslaget, till 

exempel utbildade förskollärare. Två förskollärare beskriver hur arbetslaget påverkar 

dokumenterandet: 

[…] man ville dokumentera och spara något. Det sker ofta spontant. Jag vet och vill mer, vi är inte riktigt 

där i arbetslaget. Skulle vilja observera och dokumentera i förväg utvalda händelser för att se utveckling 

och lärande. (Förskollärare 7) 

 

Men det där är lite svårt när vi är så olika pedagoger. Jag kanske är mer spontan, att “nu drar vi igång 

någonting! Nu kör vi!” medan de andra är lite mer att det ska funderas och det ska gå långsamt och det 

ska planeras helst två veckor i före. Och där är vi lite olika och det krockar lite. (Förskollärare 9) 
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Vad de sedan gör med dokumentationen skiljer sig åt beroende på hur mycket tid de får till att 

sammanställa dokumentationen och om de ges möjlighet att diskutera den ytterligare. 

Majoriteten av förskollärarna efterfrågar avsatt tid för reflektion och analys. Endast tre av tio 

förskollärare har utsatt tid för att reflektera och analysera dokumentationen genom gemensam 

planeringstid två timmar i veckan. En av förskollärarna menar dock att detta inte är någon 

garanti för att dokumentationen blir pedagogisk.  

Dokumentationens förutsättningar 
Majoriteten av förskollärarna anser att tiden är en påverkande faktor som bidrar till att de inte 

hinner dokumentera, analysera och reflektera i den utsträckning som skulle behövas. De flesta 

förskollärare dokumenterar dagligen men det är sällan som dokumentationen arbetas vidare 

med eftersom det inte finns tid för att reflektera och analysera den. Flertalet av de intervjuade 

menar på att själva dokumentationen i sig inte är tidskrävande utan att det är efterarbetet med 

sammanställning, reflektion och analys som tar mest tid. De intervjuade förskollärarna menar 

på att det inte finns någon tid att analysera och reflektera tillsammans med arbetslaget. 

Samtidigt belyser majoriteten av de intervjuade att personaltätheten är en faktor som påverkar 

möjligheten till att kunna dokumentera, analysera och reflektera.  

[...] att vi kan vara två på varje samling är ju ett måste för att dokumentationen ska fungera över 

huvudtaget. Vi är ju två vid samling och så har vi en till som kommer in ibland och hjälper till och det är 

ju bra för dels ska man kunna hålla i de som inte sitter still och så ska man hålla i samlingen och en skall 

skriva och ta kort så det behövs verkligen. Man är i behov av att de skall finnas personal om det ska 

fungera (Förskollärare 1). 

Ytterligare en kritisk aspekt av personaltätheten är situationer där ordinarie personalstyrkan 

inte är fulltalig. En förskollärare uttrycker att möjligheten att dokumentera påverkas om 

personalstyrkan inte fulltalig samt att barngruppen i sig också påverkar beroende på vilka 

individer som är närvarnade. När personalen nekas att sätta in vikarier menar förskolläraren 

att “[...] då blir det inte så mycket dokumentation” (Förskollärare 3). Sju av tio anser också att 

barngruppens sammansättning påverkar möjligheterna att dokumentera och att detta styrs av 

bland annat av hur väl barngruppen fungerar och hur många barn som är i behov av särskilt 

stöd. 

Är det stora barngrupper är det jättesvårt att känna att man har tid att göra någonting utöver att bara vara 

där. Så det tycker jag har jättestor betydelse för när barngruppen är lite mindre så är det lugnare och då 

kan man känna som vuxen att man kan gå runt och dokumentera. Medan i de stora barngrupperna har 
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man nästan bara fullt upp med att hela tiden vara med och se att det fungerar och att det rullar på och det 

gör att man blir väldigt begränsad. Man kan inte gå och hämta kameran, man kanske inte kan lämna 

gruppen, man måste vara där. (Förskollärare 5) 

 

[...] barngrupperna, absolut de stora barngrupperna. De gör att vi inte hinner med, ibland hinner vi inte 

med att ens se barnen. Och vara där och vara medforskande för det är så mycket annat som tar tid. Bara 

vardagsrutinerna [...] det tar också tid från barnen. Och möten som man ska gå på, [...] mycket annat som 

tar tid från barngruppen att få vara en medforskande pedagog och absolut personalen att det är för lite 

resurser. Jag skulle jättegärna vilja ha fler mindre grupper, det är ju då man verkligen kan se alla barnen 

och att man kan se att de kommer fram också. Vi har ju smågrupper på torsdagar och då har jag min 

grupp och då kan jag ju välja vad jag vill göra med dem. Och där hinner jag verkligen dokumentera [...] 

Sen måste jag ha tid att sammanställa det och det är problemet ligger. När får jag den tiden? För har vi 15 

barn behöver vi vara tre pedagoger så det är ett väldigt pusslande. Just nu har vi fått ihop det så att vi kan 

gå ifrån en stund på morgonen för att vi har färre barn på morgonen. [...] men vi fick schemalagt att de 

(15-timmars barnen) ska höja till 25-timmars.[...] vi kan inte räkna med att barnen går färre dagar. [...] 

snart så kommer alla att gå heltid. [...] vi är beroende av att barnen går färre timmar än heltid rent krasst 

liksom (Förskollärare 9).   

Endast tre av de tio intervjuade nämner att de har några rutiner för dokumentation i 

arbetslaget. Rutinerna som de beskriver handlar om att de fördelar arbetet med 

dokumentationen ute i barngruppen samt att det finns avsatt tid för att diskutera 

dokumentationen. Av de tio intervjuade är det tre förskollärare som har två timmar i veckan 

avsatt för gemensam reflektion i arbetslaget utöver de vanliga en till två timmars egen 

planeringstid. Ett fåtal nämner att den barnfria planeringstiden används till praktiska saker 

som att beställa varor, organisera och plocka fram material som är tänkt att användas vid 

kommande aktiviteter. Samtidigt nämner sju av tio att bristen på tid till viss del kan bero på 

hur förskollärarna förvaltar den och organiserar sin verksamhet. Några förskollärare menar på 

att man behöver lära sig att se tillfällena då man kan ta denna tid för att kunna dokumentera, 

analysera och reflektera. En av de intervjuade nämner “man skulle kunna göra 

schemaändringar för att kunna bättre anpassa personaltätheten” (Förskollärare 7).   

Det är det man känner att man inte har riktigt. Vi har ju tre timmar i veckan. Och då är en del tid avdraget 

för APT. Men det är lite svårt att få ihop. Vi har gjort så att vi har haft planeringstiden schemalagd och att 

man har haft, man behöver ju både egen tid och tid tillsammans så vi har försökt att göra så att vi har 

delat, så att man sitter tillsammans också. För då när vi är tillsammans så brukar vi göra själva 

utvärderingarna för det är svårt att sitta och utvärdera själv, det går ju nästan inte. Sedan den tiden jag har 

själv får jag ägna till att skriva rent och skriva ut bilder och sådana grejer. Men tiden räcker ju inte. 

(Förskollärare 5) 
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Sex av tio nämner att de anser att barnens ålder är en avgörande faktor för möjligheten att 

dokumentera. Fem av tio menar på att det är enklare att få till möjligheten att dokumentera då 

man har äldre barn som har utvecklat det verbala språket. En förskollärare belyser 

problematiken med att kunna dokumentera “då knäet är fyllt av barn.” (Förskollärare 6).  

 Överlag upplever förskollärarna att det finns lite alternativt sällan några krav på 

dokumentationen från förskolechefens eller regionens sida. Det är läroplanen som är och styr 

kraven. Några förskollärare efterfrågar tydligare krav på dokumentationens innehåll och syfte 

samt mer stöttning från förskolechefen angående dokumentationen. Majoriteten av de 

intervjuade såg positivt på styrdokumentens inverkan på verksamheten och ansåg att de var ett 

verktyg som behövs för att styra upp verksamheten. Samtidigt saknade flertalet av de 

intervjuade möjligheterna till att kunna få mer kunskap om dokumentation.  

Tyvärr blir det oftast så här med dokumentation så fastnar den gärna. [...] det är för att vi behöver ännu 

mer kunskap kring hur vi ska använda dokumentationen för att liksom komma vidare i verksamheten, för 

det är ju det som det ska vara. Så den dokumentationen som vi har mest nu det är dokumentation, det blir 

inte pedagogisk dokumentation så ofta (Förskollärare 8).  

 

Mycket handlar om en ledningsfråga som ska ge möjlighet till diskussion eftersom det finns så olika 

möjligheter - bl.a. utbildning, hur och vad ser vi på när vi dokumenterar? Möjligheten till reflektion och 

diskussion påverkar. Att kunna gå vidare med dokumentationen. Vi är faktiskt ålagda att göra det här - vi 

ska göra det här. (Förskollärare 7)  

Några förskollärare lyfte problematiken med att det finns för få utbildningsdagar och att 

dagarna skall täckas med mycket som förskollärarna behöver och därför blir ibland 

informationen under utbildningsdagarna mindre relevant. En förskollärare uttryckte “ibland 

får man gå någon utbildning som man inte behöver och inte använder sig av och då glömmer 

man ju bort” (Förskollärare 1). Förskollärarna menar att den kunskap de ämnar ta till sig 

måste sättas in i ett sammanhang och praktiseras för att kunskapen ska bli bestående. 

Ytterligare en förskollärare nämner att när det införs nya arbetsmaterial ges förskollärarna 

sällan möjlighet till någon utbildning kring detta material. Denna förskollärare menar att det 

går onödigt mycket resurstid från barngruppen för att förstå hur materialet fungerar.  

 Samtidigt belyser majoriteten av förskollärarna att de materialmässigt har de 

förutsättningar de behöver och ser inte ett behov av att föra in ytterligare material för att 

genomföra dokumentationer. Förskollärarna är även i stor utsträckning till freds med de 

material de har att arbeta med samt att tillgängligheten för dessa oftast är god. Endast två 
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förskollärare beskriver att de ibland använder sin egen mobiltelefons kamera för att 

avdelningens kamera inte fanns tillgänglig för stunden. Majoriteten av förskollärarna 

använder sig av att skriva anteckningar när de dokumenterar samt att de till viss mån även 

fotografera situationer. De menar på att anteckningar kan skrivas i ett senare skede medan det 

kan vara svårare att få till ett fotografi eftersom det förutsätter att förskolläraren står redo med 

kameran i handen. En förskollärare belyser att det finns möjlighet att faktiskt i efterhand 

rekonstruera en bild med barnen. Vidare menar förskolläraren att det inte är nödvändigt att ha 

en bild på barnet, symboliken i föremålet/händelsen kan vara viktigare (Förskollärare 9).  En 

annan av förskollärarna såg fördelar med videokameran eftersom den kan placeras på ett 

stativ och tillåta att förskolläraren är mycket mer aktiv i barngruppen. Samtidigt nämner två 

förskollärare att det finns många etniska ramar att förhålla sig till och fundera över då man 

videofilmar och fotograferar barn. Förskollärarna menar på att det handlar om att ta hänsyn 

till bland annat föräldrars önskemål, den enskilde individen, skyddade identiteter, kulturella 

skillnader och samhällets sociala normer.   
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Analys 

Dokumentationen ute i förskolorna 

Utifrån intervjuerna har vi funnit att de intervjuade förskollärarna till största del ännu arbetar 

med dokumentation som visar verksamhetens innehåll och inte pedagogisk dokumentation 

som ett verktyg för att förändra och utveckla verksamheten. Studien visade att många av de 

intervjuade förskollärarna har en god insikt eller måttlig insikt i vad den pedagogiska 

dokumentationen syftar till och är en bit på väg mot att arbeta med detta. Däremot slutar 

arbetet med dokumentationen oftast vid deras tankar och visioner. Vi har emellertid funnit att 

majoriteten av förskollärarna använder dokumentationen på ett pedagogiskt sätt genom att 

återknyta den tillsammans med barnen i diskussioner om vad de till exempel gjorde tidigare 

för att föra nya resonemang. Studien visade däremot att flertalet av förskollärarna inte verkar 

använda dokumentationen som underlag för diskussioner i arbetslaget i syfte att granska sig 

själva som förskollärare och verksamhetens utveckling. I enlighet med ramfaktorteorin kan 

resultaten av en verksamhet aldrig förklaras om vi inte analyserar hur själva processen 

utformats (Gustafsson & Selander 1994, s. 9). Utifrån detta har vi funnit att denna sista del i 

processen, där förskollärarna bör diskutera och analysera dokumentationen, har en avgörande 

roll i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

 Genom intervjuerna har vi funnit att den dokumentation som görs ute i verksamheten oftast 

berör aktiviteterna och den fria leken vilket till stor del verkar användas för att visa barnen 

och föräldrarna individens utveckling och lärande. Däremot upplever vi inte att förskollärarna 

i särskilt stor utsträckning använder dokumentationen för att granska och utvärdera sitt eget 

förhållningssätt till verksamheten. Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att mycket av 

dokumentationerna används som en informationslänk om verksamhetens innehåll till 

föräldrarna.  

Det finns en ökad önskan att man ska presentera verksamheten för föräldrarna. […] Idag är man ju väldigt 

mån om att man ska presentera för föräldrarna vad har vi gjort. Man vill komma från det här “vi har bara 

lekt” till att “vi har gjort så mycket mer”. Därför får ju dokumentation den innebörden, att man vill styra 

den till, att istället för att skicka hem varje dag en hel hylla med massa pyssel så, vill man visa i bild och 

form och ja text - vad har vi gjort och varför? För att föräldrarna kan hänga upp det på att “ja men vi har 

nog en bra förskola dom gör saker där, det händer saker där”. (Förskollärare 6) 
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Utifrån de intervjuades svar på hur dokumentationen används i verksamheten har vi kommit 

fram till att dokumentationen ofta fyller funktionen av att visa föräldrarna verksamheten. Den 

dokumentationen som visas för föräldrarna, oftast i form av bildkollage med tillhörande 

textförklaringar kring aktiviteter och lärande i den fria leken, fokuserar till största delen på 

vad barnen har gjort. Enligt den pedagogiska dokumentationens arbetsgång fastnar arbetet 

med dokumentationen i ett tidigt skede vilket gör att förskollärarna inte slutför processen med 

den pedagogiska dokumentationens syfte – vilket Lenz Taguchi menar är att ingå i en 

läroprocess där det handlar om att syna både sitt eget och barnens arbete (Lenz Taguchi 1997, 

s. 12). Utifrån intervjuerna har vi funnit att det i flertalet fall sällan görs någon annan 

dokumentation som kan lyftas vidare till en pedagogisk dokumentation.  

 En möjlig förklaring till varför det sällan skapas någon pedagogisk dokumentation skulle 

kunna vara bristen på kunskap kring ämnet vilket påverkar förståelsen för hur arbetsverktyget 

pedagogisk dokumentation kan användas i verksamheten. Flertalet förskollärare lyfter att de 

saknar eller önskar mer utbildning kring detta för att kunna använda den pedagogiska 

dokumentationen som ett hjälpmedel i verksamheten.  

 Slutligen har vi kommit fram till att dokumentationen används mycket för stunden och når 

sällan fram till en analys och reflektion, vilket är en förutsättning för att det skall kunna bli en 

pedagogisk dokumentation.  

Skillnader mellan förskolorna 

Studien har visat att det finns ett mönster för hur skillnaderna mellan dokumentationerna i 

förskolorna skiljer sig åt. De stora skillnaderna kan delas in i tre områden – aktionsforskning, 

Lotusdiagram och dokumentation riktad till föräldrar. Genom aktionsforskningen har 

förskollärarna kommit i kontakt med ett verktyg som ämnar förändra problemområden i 

verksamheten. Arbetet med aktionsforskningen utgår från att förskollärarna bland annat 

observerar, videofilmar och för dagboksanteckningar för att syna sitt eget förhållningssätt till 

situationen. Det kan handlar om såväl praktiska problem som sociala problem. 

Aktionsforskningen syftar till att syna ett väl avsmalnat problemområde.  

 Lotusdiagrammet är ett verktyg för att syna en pedagogisk aktivitets innehåll och syfte 

gentemot utfallet av aktiviteten. Genom detta verktyg får förskollärarna möjlighet att 

strukturera läroplansmålen till den utvalda aktiviteten, granska vilket innehåll som valts samt 

synliggöra barnens lärande i förhållande till aktiviteten.  
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 Den dokumentation som riktas till föräldrarna synliggör till stor del vad det är barnen gör i 

verksamheten och en liten del respresenterar även vad barnen lärt sig. Denna dokumentation 

är ett verktyg vilket studien har visat att förskollärarna använder för att visa föräldrarna vad 

barnen har gjort kopplat till läroplansmål.  Ett syfte med dessa bilder och texter menar 

förskollärarna är att visa för föräldrarna vilket pedagogiskt uppdrag förskolan faktiskt har för 

att göra föräldrarna mer delaktiga i verksamheten.  

 Utifrån dessa tre olika dokumentationssätt har studien visat att förskollärarnas 

dokumentationer skiljer sig åt bland annat genom att aktionsforskningen och 

Lotusdiagrammet har gett förskollärarna ett verktyg för att reflektera och analysera över 

verksamheten. Insikten om förändringsprocessen kan vara en bidragande faktor till att vi 

funnit att dessa förskollärare har en större förståelse för arbetsprocessen inom den 

pedagogiska dokumentationen. Därmed upplever vi att dessa förskollärare, i enlighet med 

ramfaktorteorin, är bekanta med ett visst reflektions- och analysarbete vilket bidrar till att de 

har arbetat med processmodellen. Det specifika med ramfaktorteorin är den detaljerade 

analysen av de aktuella processerna (Dahllöf 1999, s. 8). Vi tolkar det som att 

dokumentationen riktad till föräldrarna skiljer sig från ovan nämnda genom att denna 

dokumentation inte syftar till att granska lärandeprocessen och förskollärarnas 

förhållningssätt.  

Dokumentationens förutsättningar 

Organisatoriska förutsättningar 

Utifrån de svar vi fått av de intervjuade förskollärarna upplever vi att deras fokus ligger på att 

tiden är den största påverkande faktorn till deras möjlighet att genomföra pedagogisk 

dokumentation. Samtidigt tolkar vi utifrån deras svar att de anser att själva dokumentationen i 

sig inte är tidskrävande utan att det är efterarbetet som kräver mycket tid. Tiden framstår som 

begränsad eftersom avsaknaden för tid begränsar deras möjlighet till analys och reflektion 

både enskilt och i arbetslaget. I enlighet med Gustafssons teorimodell innebär detta att 

avsaknaden till reflektion och analys är en bidragande faktor till att förskollärarnas 

möjligheter till att genomföra en pedagogisk dokumentation försämras, eftersom resultatet är 

en konsekvens av de processer som kan förverkligas (Gustafsson & Selander 1994, s. 14). 

 Förskollärarna förmedlar att förskolechefen har en stor inverkan beroende på hur denne 

ställer sig i frågan kring pedagogisk dokumentation. De mönster studien har visat är att 

problemet med att få till en gemensam reflektionstid är att – tid inte finns avsatt, den får ofta 
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ske på bekostnad av den individuella planeringstiden och vilken möjlighet arbetslaget har till 

gemensam barnfri tid. Detta styrs av flertalet faktorer – förskolechefens resursfördelning av 

reflektionstid och förskolans möjlighet att samarbeta med andra avdelningar. Imsen hävdar att 

det finns en mångfald inom ramfaktorerna som samspelar i bestämda mönster. Det finns ett 

samband mellan hur resurserna i en pedagogisk verksamhet prioriteras och hur lärarna 

förhåller sig till dessa (Imsen 1997, s. 309). Förskolechefens resursfördelning påverkar 

möjligheterna att kunna planera in gemensam reflektions- och analystid. Utifrån denna studie 

kan detta vara en bidragande faktor till att förskollärarna sällan uppnår någon reflektion och 

analys av dokumentationen. Samtidigt har vi funnit att detta även kan påverkas av 

förskollärarnas förmåga och möjlighet att kunna samarbeta med andra avdelningar för att få 

loss mer barnfri tid där de har möjlighet att gemensamt reflektera och analysera. Flertalet 

förskollärare efterfrågar även ett tydligare stöd av sin förskolechef eftersom de vill ha ett 

tydligare mål med varför dokumentationen skall göras samt att de vill få verktygen för att 

kunna genomföra dokumentationen. Studien har visat att förskollärarna upplever att friheten 

kring dokumentation gör att det blir för otydligt och ogreppbart med dokumentationens syfte 

och innehåll.  

 Endast tre av tio intervjuade förskollärare nämner att de har avsatt tid för reflektion och 

diskussion. Två av dessa är de som arbetar med aktionsforskning och den tredje arbetar med 

Lotusdiagram. Vi ser ett samband mellan kunskaper och möjligheten att bedriva pedagogisk 

dokumentation. Å andra sidan innebär kunskap inte alltid att det är möjligt att genomföra en 

pedagogisk dokumentation. Av de förskollärare som deltagit i denna studie finns det 

ytterligare en förskollärare som arbetar med aktionsforskning och en förskollärare som arbetar 

med Lotusdiagram, vilka vi upplever har sämre förutsättningar för att fullfölja hela processen 

med pedagogisk dokumentation. Genom studien har vi kunnat utläsa en annan faktor som 

påverkar deras möjligheter såsom kollegor i arbetslaget. Kollegor med en annorlunda syn och 

kunskap kan vara ett hinder för den enskilda förskolläraren på så vis att förskolläraren väljer 

att inte själv genomföra en pedagogisk dokumentation. En riskfaktor vi funnit med att 

förskollärarna är för olika i sitt synsätt och kunskapsnivå är att det blir svårt för personalen att 

samarbeta och arbeta mot gemensamma mål. Detta påverkar möjligheten till att använda 

dokumentation som ett kollektivt verktyg. I enlighet med Lenz Taguchi som menar att 

”pedagogisk dokumentation är ett kollektiv arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 

reflektionsarbete” (Lenz Taguchi 1997, s. 15) har vi funnit att det inte finns förutsättningar för 

att kunna bedriva ett arbete med pedagogisk dokumentation. 
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 Samtidigt som de flesta förskollärare anser att tiden är en begränsande faktor tolkar vi det 

som att förskollärarna i större utsträckning menar på att detta beror på hur förskolechefen har 

fördelat arbetstiden och hur arbetslaget sedan organiserar denna tid. Vi har funnit att 

förskollärarna menar att många av de organisatoriska förutsättningarna har arbetslaget 

möjlighet att själva styra över. Här belyser några av de intervjuade förskollärarna att de kan 

behöva hjälp av förskolechefen att organisera en sådan förändring. Vi har funnit att 

förskollärarna har en medvetenhet om att det finns mycket tid att hämta om man kan syna 

vardagsrutinerna. En förskollärare ställer sig frågande till bland annat nödvändigheten med att 

alla förskollärare deltar i den pedagogiska lunchen. Ytterligare en förskollärare nämner att 

man måste bli bättre på att se tillfällen när det ges möjlighet att kunna sammanställa 

dokumentationen. En av de intervjuade nämner att dagens förskollärare måste bli mer flexibla 

och kunna ta tillfällena i akt, det går inte att vänta till veckan efter med att arbeta med 

dokumentationen när dennes planeringstid inträffar. Studien har visat att förskollärarnas 

tankar kring organiseringen berör mycket av vad de kan påverka själva men att detta inte 

verkställs. Här upplever vi att förskollärarna efterlyser förskolechefens hjälp för att organisera 

verksamheten. 

Kommunikation kring dokumentation 

Flertalet förskollärare nämner att de tillfällen de oftast dokumenterar sker utifrån spontana 

tillfällen och vi har funnit att detta kan vara en bidragande faktor till varför mycket av 

dokumentationen inte blir en pedagogisk dokumentation. Ytterligare en faktor kring den 

spontana dokumentationen handlar om att förskollärarna har en önskan om att finna 

situationer att visa för föräldrarna. En av de intervjuade nämner att de sällan pratat ihop sig 

om vad arbetslaget ska dokumentera och en risk vi funnit med detta är att förskollärarna 

verkar sakna en medveten tanke kring vad de dokumenterar. Dahlberg nämner att den 

pedagogiska dokumentationen i huvudsak innehåller två komponenter – innehåll och process. 

Ytterligare nämner Dahlberg att den pedagogiska dokumentationen är ett hjälpmedel för att 

reflektera kring det pedagogiska arbetet vilket bör göras ”på ett ytterst noggrant, metodiskt 

och demokratiskt sätt” (Dahlberg m.fl. 2011, s. 220). Vi upplever att den spontana 

dokumentationen kan vara ett hinder för att kunna granska sitt eget förhållningssätt till barnen 

och de aktiviteter förskollärarna skapar. Den spontana dokumentationen utgår inte från en 

medveten tanke om vad de ska dokumentera och varför. Studien har visat att mycket 

dokumentation skapas för stunden och används sällan igen. Lenz Taguchi menar att den 
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pedagogiska dokumentationen syftar till att synliggöra den inre, oftast osynliga, pedagogiska 

miljön samtidigt som den kan vara ett hjälpmedel för att förstå den yttre och synliga miljön. 

Utifrån denna aspekt är den pedagogiska dokumentationen avsett att vara ett kontinuerligt 

verktyg för förändrings- och reformarbete på förskolan (Lenz Taguchi 1997, s. 10, 12). Vi 

menar att om förskollärarna inte vet vad de ämnar studera blir det oerhört svårt att se det 

dolda och spontaniteten kan därmed vara ett hinder för förskollärarnas möjlighet att hålla ett 

öppet sinne. Detta i sig kan vara en bidragande faktor till varför genomförandet av den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan avtar i ett tidigt skede. Det är möjligt att 

spontaniteten är nära förknippat med okunskap kring den pedagogiska dokumentationens 

avsikt – ett verktyg som fortlöpande ger oss information om förskollärarnas förhållningssätt 

”till barnen, till kunskap, till lärande, till kollegor eller till barnens familjer” (Lenz Taguchi 

1997, s. 12). 

Personalfrågor 

Vi upplever att frågan i sig kring tiden är oerhört komplex eftersom tiden påverkar 

möjligheten att dokumentera samtidigt som detta styrs av ytterligare faktorer. Genom studien 

har det framkommit att personaltätheten och barngruppens storlek och ålder är närliggande 

faktorer som påverkar möjligheten att dokumentera. Flertalet förskollärare belyser att en 

förutsättning för att kunna dokumentera är att det finns tillräckligt med personal. Utifrån 

intervjuerna tolkar vi att en av anledningarna till att tidsbristen för dokumentationen uppstår 

när personaltätheten inte är tillräcklig. Vilket i sig påverkas av hur förskolechefen och 

arbetslaget har organiserat arbetstiden och dess innehåll. Förskollärarna betonar att 

personaltätheten i sig kan vara lagom, till exempel fyra förskollärare på ca 20 barn, däremot är 

inte detta detsamma som att avdelningen är bemannad till 100 % under hela dagen. En 

förskollärare beskriver det som följande – efter lunchen har en personal gått hem, därefter går 

en till efter mellanmålet och sedan är vi bara två kvar (Förskollärare 9). En annan aspekt av 

personaltäthetens inverkan har även att göra med vilka åldrar det finns i barngruppen. 

Förskollärarna uttrycker att det är lättare och mindre resurskrävande att dokumentera med de 

äldre barnen än med de yngre eftersom de äldre är mer självständiga och har ett större 

utvecklat verbalt språk. Vi upplever här att förskollärarna menar att de yngre barnen kräver en 

annan sorts dokumentation där de inte i samma utsträckning kan ta hjälp av abstrakta 

konversationer för att föra ett resonemang.   
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 Ytterligare faktorer kring personaltätheten är huruvida de tillåts att sätta in vikarier när 

någon ur personalen är frånvarande. Den tillsatta vikarien i sin tur påverkar genom att 

ordinarie personal oftast får ta ett större ansvar för barngruppen och verksamhetens rutiner. 

Förskollärarna menar att det vid dessa tillfällen handlar om att klara vardagsrutinerna och 

dokumentationen prioriteras bort. Samtidigt belyser de intervjuade förskollärarna att det finns 

perioder där barngruppens sammansättning och behov kräver mer resurser av personalstyrkan. 

Även vid dessa tillfällen förmedlar de intervjuade förskollärarna att deras dagliga arbete 

handlar om att klara av dagen eftersom barnen kräver mer av personalen och därmed 

prioriteras dokumentationen ofta bort. De intervjuade förskollärarna beskriver en ångest inför 

att behöva gå ifrån barngruppen och lämna sina kollegor med ett större antal barn för att själv 

gå iväg och arbeta med dokumentationen. Förskollärarna uttrycker att barnens trygghet och 

behov går före personalens behov av att arbeta med dokumentationen. Vid dessa situationer 

upplever vi att personaltätheten är en bidragande faktor till varför arbetet med dokumentation 

blir lidande. En förskollärare beskriver hur de är beroende av att samtliga barn inte vistas på 

heltid i förskolan för att kunna skapa tid under dagen där personalen ges möjlighet att kunna 

planera.  

Material 

Det vi har kunnat se i denna studie är att förskollärarna betonar materialens tillgänglighet 

snarare än användbarhet. Studien har visat att förskollärarna använder sig av det materialet de 

känner sig bekväma med. Av de intervjuade förskollärarna beskriver de att det finns personal 

ute i verksamheterna som fortfarande inte behärskar vissa tekniska processer som att till 

exempel tömma digitalkameran i datorn och kunna skriva ut dessa bilder. Förskollärarna 

menar på att detta inte i särskilt stor utsträckning påverkar dokumentationen.  

Föräldrar 

Genom studien har vi kunnat urskönja att föräldrarna har en viss påverkan på 

dokumentationen. Vi har funnit att samtliga förskollärare gör dokumentationer på barnens 

aktiviteter och lärande som sedan visas för föräldrarna i relativt stor utsträckning. När 

förskollärarna skapar dokumentationer som ska visas för föräldrarna anser vi att det finns 

faktorer som både medvetet och omedvetet påverkar förskollärarnas val av innehåll i 

dokumentationen. Faktorerna som påverkar innehållet skulle kunna vara att förskolläraren 

fokuserar mer på att alla barn ska finnas representerade i bildspelet på bildskärmen eller att 

förskollärarna fokuserar på att få en harmonisk bild som visar på vad barnet gjort. Wehner-
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Godée menar att det enligt den pedagogiska dokumentationen inte är nödvändigt att alltid 

fotografera barnen i hel-/halvbild utan att det kan vara fördelaktigt att i stor utsträckning 

arbeta med närbilder för att fånga konstruerandet och koncentrera sig på det som faktiskt sker 

(Wehner-Godée 2001, s. 74).  

Kunskap gör skillnad 

Genom intervjuerna har vi funnit ett tydligt samband mellan kunskap och dokumentation som 

utvecklar verksamheten. Tre av förskollärarna använder sig av aktionsforskning som ett 

verktyg för att ingående granska problemområden i verksamheten för att kunna förändra 

situationen till det bättre samt finna de dolda anledningarna till varför problemet finns. En av 

de tre förskollärarna som arbetar med aktionsforskning kunde ge konkreta exempel på hur de 

vid flertalet tillfällen lyckats förändra verksamheten genom aktionsforskningen. Det vi kunde 

förstå av detta var att aktionsforskningen på flera sätt är lik den pedagogiska dokumentationen 

genom att de båda handlar om att visa hur förskollärarna förhåller sig till fenomenet. 

Aktionsforskning är inte detsamma som pedagogisk dokumentation, däremot tolkar vi det 

som att deras arbete med aktionsforskning ändå hjälpt dem och bidragit till att de har en ökad 

förståelse för vad pedagogisk dokumentation innebär i förhållande till de övriga sju 

intervjuade förskollärarna. Genom aktionsforskningen har de fått läsa litteratur om 

aktionsforskning och praktiserat detta i verkligheten där de studerat verkliga problem som de 

har dokumenterat. Detta menar vi kan vara en möjlighet till att de har en insikt i processen 

kring förändringsarbete. Därmed kan de möjligtvis ha en större förståelse för hur processen 

med en pedagogisk dokumentation skulle kunna utformas och genomföras. 

 Ytterligare ett annat hjälpmedel vi genom denna studie har stött på är Lotusdiagrammet 

som två av de intervjuade förskollärarna förmedlade att de använde sig av. Lotusdiagrammet 

syftar till att hjälpa förskollärarna att granska den planerade aktivitetens innehåll och syfte. 

Efter en genomförd aktivitet använder sig förskollärarna av detta diagram för att granska 

utfallet. Även här såg vi möjligheten att detta verktyg kunde påverka förskollärarnas 

förståelse för processen i den pedagogiska dokumentationen. Med detta upplever vi att en 

viktig bidragande faktor för att förskollärarna skall kunna utföra en pedagogisk 

dokumentation är att de får det stöd de behöver i form av utbildning och hjälpmedel som 

lotsar dem rätt i processen med den pedagogiska dokumentationen. Utifrån detta har vi kunnat 

se att kunskap och praktiserande kring ämnet har betydelse och blir en given faktor som 

påverkar deras möjlighet att arbeta med pedagogisk dokumentation. I denna studie har vi 
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funnit att kunskapen om den pedagogiska dokumentationen hos de intervjuade förskollärarna 

inte räcker till för att förverkliga den i praktiken. 
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Diskussion 

Faktorn ”tid” är komplex 

Begreppet ”tid” är oerhört komplext och innefattar i sig flertalet begrepp såsom bland annat – 

barngrupp, personaltäthet, planeringstid, reflektionstid och organisering i arbetslaget. Tiden 

visade sig vara en av de faktorer vilken påverkar dokumentationen mest. Dock på ett mycket 

mer komplext sätt.  

 Tiden påverkar vilken sorts dokumentation den enskilde förskolläraren och arbetslaget gör 

– genom att tiden begränsar vad de har möjlighet att skapa. Däremot förefaller sig 

problematiken kring tiden för dokumentationen att även handla om hur förskollärarna 

organiserar tiden i arbetslaget, vilket i sin tur påverkas av ytterligare flertalet faktorer. För att 

kunna skapa en förståelse kring denna enorma dominoeffekt i många led, har ramfaktorteorin 

varit en stor hjälp. Ramfaktorteorin har hjälpt oss att förstå det viktiga förhållandet i Figur 1. 

mellan ramaràprocessàresultat samt att om en ramfaktor förändras påverkar det flera led i 

processen för att komma till resultatet. Förhållandet är dock mer komplext än att bara ge fler 

förutsättningar – att ge mer tid är inte detsamma som att en pedagogisk dokumentation 

skapas.  

 Vilken sorts dokumentation förskollärarna har möjlighet att skapa kan emellanåt påverkas 

mycket av vilka förutsättningar det finns i arbetslaget. Här handlar det om kollegornas 

kunskaper, motivation och vilja till arbeta med dokumentationen samt hur arbetet organiseras. 

Flertalet förskollärare i studien har belyst att hur arbetsdagens tid är organiserad behöver 

förändras. Tid kan inte skapas från ingenting. Däremot kan tiden tas från något befintligt om 

arbetslaget är villiga att syna vardagsrutinerna och hur mycket resurser som spenderas på vad. 

I likhet med vad flertalet förskollärare har uttryckt – är det verkligen nödvändigt att alla 

förskollärare deltar i lunchen, deltar i vilan med mera för att rutinerna är sådana? Genom att 

syna de inarbetade, ofta traditionella, rutinerna kan det skapas mer tid för att framför allt 

sammanställa dokumentationen vilket är en del av processen i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen. Flertalet förskollärare beskriver att de under sin individuella planeringstid 

prioriterar att sammanställa dokumentationen vilket bidrar till att tiden att planera 

verksamhetens aktiviteter blir lidande. Detta i sin tur och vad vi kunnat tolka utifrån 

intervjuerna är att tid till reflektion och analys oftast inte prioriteras eller finns tillgängligt. 

Här blir ”tiden” en påverkande faktor eftersom tiden för planeringen av verksamheten 
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minskar samt att reflektion och analys av dokumentationen saknas. När det handlar om att 

kunna förändra verksamheten fyller varje del i processen sin funktion. Enligt Dahlberg m.fl. 

gav Stockholmsprojektet erfarenheter såsom att pedagogerna behövde prioritera om hur de 

organiserade arbetet för att ge mer tid för att både förbereda för dokumentationen och skapa 

tid för reflektionsprocesser (Dahlberg m.fl. 2011, s. 221). En planering av aktiviteten och 

dokumentationen kan därmed ses som nödvändig för att möjliggöra en granskning av ett 

resultat. Dahllöf menar, utifrån ramfaktorteorin, att en utvärdering som ligger till grund för 

förändring är mer komplicerad än att bara studera resultatet. Processen och de styrande 

ramarna bör identifieras och ligga till grund för utvärderingen för att kunna förklara resultatet 

(Dahllöf 1999, s. 13). I slutskedet handlar det om att ha synliggjort de förändringar som 

behöver ske för att avslutningsvis inleda förändringsarbetet. Utifrån ramfaktorteorin riskerar 

kedjan från Figur 1. ramaràprocessàresultat att rubbas när förskollärarna tvingas att 

prioritera vissa områden framför andra, i vissa fall uteslutning av vissa delar, leder detta till att 

kedjan bryts och fyller inte sin funktion.     

 Genom intervjuerna lyfter en del av förskollärarna hur begränsade de känner sig för att 

arbetslaget inte strävar mot samma mål – mycket på grund av kunskapsskillnader, motivation 

och vilja. Förskollärarna menar att arbetslagets sammansättning har stor inverkan på vilken 

sorts dokumentation de tillsammans kan skapa. Arbetslagets sammansättning skulle kunna 

vara en bidragande faktor till att arbetet med att bedriva ett förändringsarbete tillsammans inte 

genomförs. Enligt Lenz Taguchi kräver allt förändringsarbete att pedagogerna i ett arbetslag 

strävar i samma riktning utan att det nödvändigtvis behöver råda total konsensus (Lenz 

Taguchi 1997, s. 15). 

 Vi har tidigare nämnt att förskollärarna själva belyser att det finns möjligheter för att 

genomgå organisatoriska förändringar för att få tid till pedagogisk dokumentation. Samtidigt 

belyser förskollärarna att även förskolechefen har en betydande roll eftersom denne sitter med 

befogenheten att råda över hur mycket tid förskollärarna blir tilldelade. Förskolechefen är å 

andra sidan styrd av vilka politiska mål och riktlinjer som regionen/kommunen sätter. Dessa i 

sin tur påverkas av vad rikspolitikerna på nationell nivå bestämmer. Påverkanskedjan är lång 

och sträcker sig från rikspolitikerna ända ner till den enskilde förskolläraren ute i 

verksamheten. Möjligheten till att förändra en verksamhet, utifrån ett ”uppifrån-och-ned”-

förhållande, genom att politikerna beslutar kring förändringar vilket sedan den enskilde 

förskolläraren förväntas förverkliga har visat sig näst intill omöjligt. Förändring kan 

självfallet ske, däremot blir de sällan bestående. Enligt Lenz Taguchi måste förändringen 
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komma inifrån förskolläraren själv för att förverkliga ett förändringsarbete, det vill säga att 

förändringen behöver ske utifrån ett ”nedifrån-och-upp”-förhållande (Lenz Taguchi 1997, s. 

13).   

 En faktor som påverkar dokumentationen i förskolorna är vilka krav staten ställer på 

verksamheten utifrån de förutsättningarna som ges. Här kan vi se ett tydligt resultat utifrån 

intervjuerna att det finns bestämmelser för hur stora barngrupperna skall vara i förhållande till 

antal heltidspersonal. Majoriteten av förskollärarna anser att de stora barngrupperna har 

betydelse för möjligheten att genomföra en pedagogisk dokumentation. Samtidigt belyser de 

att en barngrupps behov kan kräva olika mycket resurser. Detta i sin tur kan påverka 

förskollärarens möjlighet att dokumentera i barngruppen och att gå ifrån barngruppen för att 

ägna tid åt att sammanställa dokumentationen. Förskollärarna fokuserar därmed istället på att 

klara de dagliga rutinerna i förskolan framför skapandet av dokumentationer.  

Etik i dokumentationen 

Utifrån denna studie har vi erfarit en viktig lärdom angående förskollärarens etiska 

förhållningssätt till barnen i dokumentationen. Olika områden kring etikfrågan påverkar 

möjligheten att dokumentera på olika sätt. Tre förskollärare belyser att faktorer som påverkar 

dokumentationen kan vara – kvaliteten i fotografiets innehåll, föräldrars krav utifrån 

etnicitet/religion och skyddade identiteter. Dessa faktorer begränsar förskollärarnas 

möjligheter till att dokumentera.  

 Ytterligare en aspekt av etiken i dokumentationen är huruvida barnet som egen individ har 

haft möjlighet att påverka sin medverkan i dokumentationen. I studien var det få förskollärare 

som beskrev att de involverade barnen i processen med att välja ut bilder till 

dokumentationen. En möjlig tolkning av detta är därmed att de flesta barnen inte har fått ge 

sitt godkännande till att bli fotograferade och hamna på bildkollaget eller i bildspelet. Vi har 

numera insett att barnen i större utsträckning bör bli involverade i processen med 

dokumentationen. Genom att förskollärarna väljer att till exempel fotografera eller 

uppmärksamma vissa situationer framför andra, besitter förskolläraren en oerhörd makt. Med 

detta menar vi att förskollärarna omedvetet talar om för barnen vilka beteenden och 

handlingar som är accepterade genom de rådande sociala normerna i samhället. Vi anser 

därmed att den finns en risk att dokumentationen skapar normer för vad ett godtyckligt 

beteende är. Utifrån detta ställer vi oss frågande till hur detta påverkar barnen när de blir 

fotograferade. Vi ställer oss frågande till huruvida vi får en realistisk skildring av händelsen i 
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de fall barnen möjligtvis ändrar sitt beteende för att undvika att bli fotograferad eller när de 

framhäver sig själva för att få mer uppmärksamhet i bilden. Detta fenomen i sig skulle kunna 

diskuteras i stor omfattning.  

 Vi väljer däremot att istället lyfta fram huruvida dokumentationen påverkar och förstärker 

barnets sociala status. Lindgren och Sparrman menar att dokumentationen riskerar att bli en 

normaliserande praktik där det aktivt framhävs hur det goda barnet bör uppträda 

(Lindgren & Sparrman 2003, s. 62). De risker vi ser med detta, kanske omedvetna 

förhållningssättet, är att barnens självsyn och sociala status kan påverkas samt att deras 

integritet inte respekteras fullt ut.  

Avslutande diskussion 

Det vi har kommit fram till är att de faktorer som har störst påverkan på förskollärarnas 

möjlighet att dokumentera är hur förskolechefen och förskollärarna fördelar och använder 

tiden samt förskollärares och förskolechefens kunskap kring hur pedagogisk dokumentation 

kan användas i verksamheten. Av dessa faktorer har vi funnit att tiden är den störst 

påverkande faktorn. Begreppet ”tid” har en komplex betydelse och omfattning. Vi har funnit 

att de faktorer som styr inom begreppet ”tid” kan delas in i tre underkategorier – vilken tid 

som ges av förskolechefen, hur tiden organiseras i arbetslaget samt hur tiden disponeras i 

arbetslaget. Vi har kommit fram till att dessa tre faktorer påverkar och har en nära anknytning 

till varandra på så vis att det har betydelse vilka förutsättningar förskolechefen ger sin 

personal i form av personaltäthet i förhållande till barngrupp och planeringstid. Samtidigt som 

det i sin tur har betydelse hur förskollärarna styr upp och organiserar verksamheten och även 

hur varje enskild förskollärare väljer att disponera tiden som finns möjlig. I enlighet med 

ramfaktorteorin samspelar ramfaktorerna i bestämda mönster (Imsen 1997, s. 309). Begreppet 

”tid” är oerhört komplext och innefattar flertalet underkategorier vilka i sin tur samspelar med 

ytterligare underkategorier.  

 Slutligen vill vi lyfta att det finns oerhört många faktorer som påverkar möjligheten till 

pedagogisk dokumentation. En viktig fråga som lyftes under intervjuerna var huruvida arbetet 

med dokumentation och pedagogiska dokumentation endast är en modefluga. Förskolläraren 

menade på att detta är bara ytterligare någon modern ”innegrej” som blivit populärt att arbeta 

med i förskolan och det kommer snart något nytt. Vi funderar på om detta kan vara en möjlig 

faktor till att förskollärare i förskolan omedvetet ser arbetet med dokumentationen som något 

tillfälligt som de inte engagerar sig djupare i. Trender kommer och trender går menar de. 
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Genom studien har vi funnit att en möjlig bidragande faktor till varför dokumentationen inte 

utvecklas till en pedagogisk dokumentation är förskollärarnas rädsla för att engagera sig för 

mycket i en trend om den ändå snart byts ut. En av förskollärarna nämner att det tar lång tid 

att genomföra förändringar och vi drar där en slutsats att det är lättare att hålla fast vid 

rutinerna än att införa nya. Detta upplever vi kan vara en bidragande faktor till varför 

implementeringen av arbetet med den pedagogiska dokumentationen går trögt.  
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Konklusion 
Avslutningsvis vill vi nämna att studien har visat att kunskap om pedagogisk dokumentation 

och organiseringen av tiden är de två största faktorerna till att arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen stannar vid en ”dokumentation”. Med ”dokumentation” menar vi att 

dokumentationen i mångt saknar en didaktisk grund, används för spontant och inte bearbetas 

genom gemensam reflektion och analys för ett förändringsarbete.  

 För att ytterligare diskutera detta vill vi lyfta att de ovan nämnda faktorerna påverkas av 

många andra faktorer i sin tur. Arbetslagets inställning, vilja och motivation, i kombination 

med deras kunskaper om pedagogisk dokumentation upplever vi är starka faktorer som gör 

förskollärarna vilsna i dokumentationsdiskursen. Ledningen anser vi har en betydande roll för 

att kunna förse förskollärarna med kunskap om pedagogisk dokumentation samt hur detta 

verktyg kan användas för att vidareutveckla verksamheten. Vi upplever att förskollärarna 

egentligen skulle behöva sätta sig ner tillsammans och ventilera vad kapitel 2.6 Uppföljning, 

utvärdering och utveckling i Läroplan för förskolan 98 reviderad 2010 (Skolverket 2010, s. 

14-15) innebär för dem och hur de kan använda dessa riktlinjer i arbetet med dokumentation. 

Skolverket rekommenderar pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten. 

  Förskolechefens insyn i arbetet och förståelse för ämnet spelar roll för förskollärarna 

genom vilket stöd denne kan erbjuda förskollärarna i frågor kring dokumentation. Den fråga 

vi ställer oss är om förskolechefens ökade kunskap kan ge förutsättningar för att öka 

förskollärarnas tid för reflektion och analys. Samtidigt är ökade förutsättningar ingen garanti 

för ett bättre resultat eftersom det handlar om vad varje individ gör med de ökade 

förutsättningarna.  

 Förskollärarna anser vi behöver, som vi tidigare nämnt, ytterligare kunskaper och resurser 

för att komma ifrån det här med att lägga mycket tid på att göra bilddokumentationer för 

föräldrarna. Vi menar att de behöver lägga mer tid på att göra dokumentationen användbar, 

vilket innebär att de behöver lägga mer tid på gemensam reflektion och analys av 

dokumentationerna. Utan reflektion och analys har förskollärarna inte möjlighet att få en 

pedagogisk dokumentation gjord. Det handlar om att kunna se var jag själv som förskollärare 

står i förhållande till aktiviteten, barnens intressen och behov samt planeringen för att kunna 

se vilka vägar arbetet kan och bör ta. Däremot inser vi att detta är lätt att påstå och svårare att 

genomföra i verkligheten eftersom de som styr uppifrån bestämmer arbetsätt och modeller 
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som skapar ramar för verksamheten. Här kan vi inte nog påpeka hur viktigt det är att en 

förändring av arbetssätt bör förankras genom ett ”nerifrån-och-upp”-arbete. Vi anser att det är 

onödigt att skapa ramar utan att tillgodose behovet dessa ramar har. I detta fall skulle 

förskollärarna behöva ha mer kunskap och tid för att kunna förverkliga vad Skolverket 

önskar. Enligt oss är det nu dags att rensa bland förskollärarnas arbetsuppgifter för att ge 

utrymme för det som betyder något – barnens välmående och utveckling. Vi upplever att 

dokumentationen bör användas för att hjälpa verksamheten framåt och vi ställer oss därmed 

frågande till om dokumentationen för föräldrarna behöver vara i den omfattningen den många 

gånger är idag. Anledningen till varför vi önskar minimera dokumentationen för föräldrarna är 

att vi genom denna studie har fått en insikt i att det kan finnas risker med denna sorts 

dokumentation. Ur en etisk aspekt kan för mycket dokumenterande ha negativa inverkningar 

på individen. Dokumentationerna behöver bli mindre omfattande, specifikare och ha ett klart 

syfte. 

 Slutligen vill vi nämna att det är vår uppfattning att det tar lång tid att implementera 

förändringar i en verksamhet och vi kan inte dra några generella slutsatser utifrån tio 

förskollärares olika utbildningar huruvida förskollärarnas högskole-/universitetsutbildningen 

har gett dem rätt verktyg för att arbeta med detta. Det vi däremot upplever är att de 

förskollärare som har examinerats efter att den reviderade läroplanen trädde i kraft verkar ha 

läroplanen mer naturligt i ryggmärgen.  

 Ett sätt att vidareutveckla forskningen kring dokumentationens förutsättningar anser vi 

vara att närmare granska vad som krävs för att få till stånd de förändringar som behövs för att 

kunna genomföra den pedagogiska dokumentationen. Vi upplever att det är väsentligt att 

undersöka mer kring hur kunskap påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation – vilken 

kunskap behövs och vilka kunskaper saknas? Hur kan förskollärarna erövra denna kunskap?  
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Bilagor 

Intervjuguide – Dokumentation i förskolan 

Inledande bakgrundsfrågor: 

Berätta lite om dig själv? 

- Ålder 
- Utbildning 
- Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 
- Sysselsättningsgrad och befattning? 

 
Kan du berätta lite om förskolan du arbetar på? 

- Hur många avdelningar finns det? 
- Vilka åldrar finns det på respektive avdelning? 
- Kan du berätta lite om de upptagningsområden barnen kommer ifrån? 
- Hur ser det ut i barngruppen – finns det barn med speciella behov? 

 

Tema: Dokumentation 

- Kan du beskriva vad dokumentation i förskolan betyder för dig? 
- Ställs det några speciella krav på dokumentationen, i så fall vilka? 

o Har er förskolechef några krav på dokumentation? 
§ I så fall, vilka? 

o Har kommunen/regionen några krav på dokumentation? 
§ I så fall, vilka? 

o Finns det något mer som påverkar valet av dokumentation? 
- Hur arbetar ni med dokumentation på denna förskola? 

o Vad väljer du att dokumentera? 
o Vilka olika material använder du dig av vid dokumentation? (iPad, kamera 

m.m.) 
o Vid vilka tillfällen dokumenterar du? 
o Hur ofta dokumenterar du? 

§ Finns det någon mall som du/ni använder? 
- Har ni några bestämda rutiner för dokumentation i arbetslaget? 

o Hur fördelarna ni arbetet med dokumentationen? 
 

Tema: Olika tillfällen för dokumentation 

Kan du beskriva ett tillfälle som du/arbetslaget har dokumenterat? 

- Beskriv hur det kom sig att detta tillfälle valdes att dokumenteras. 
o Vilket material användes vid denna dokumentation? 
o Vad såg du på vid detta tillfälle? 
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o Vad valde du/ni att ta med i dokumentationen? 
o Hur sammanställdes denna information? 
o Hur har ni använt denna dokumentation efteråt? 

När ni har genomfört andra former av dokumentationer, kan du beskriva processen efter 

tillfället för dokumentationen 

- Hur sammanställdes den? 
o Enskilt eller i arbetslag? 

- Hur går ni vidare med dokumentationen som ni har genomfört? 
§ Ge några exempel. 

 
Kan du beskriva något tillfälle där dokumentationen bidrog till positiva förändringar? 

- Hur upplever du att dokumentation bidrog till förändringen? 
 

Tema: Faktorer som påverkar 

Vad anser du påverkar möjligheten att dokumentera?  

- Hur påverkar tiden din möjlighet att dokumentera i barngruppen? 
- Hur påverkar tiden din möjlighet att dokumentera enskilt? 
- Hur påverkar tiden din möjlighet att planera och analysera dokumentationen? 
- Hur påverkar barngruppen dokumentationen? 
- Hur påverkar barnens ålder dokumentationen? 
- Hur påverkar barngruppens sammansättning dokumentationen? 
- Hur påverkar personaltätheten dokumentationen? 
- Hur påverkar materialen dokumentationen? 

o Tillgänglighet? 
o Användbarhet? 
o Personalens tekniska förmågor? 

- Har ni fått någon utbildning/fortutbildning i dokumentation? 
o Hur upplever du att det påverkar din dokumentation? 

- Hur påverkar styrdokumenten dokumentationen? 
o Positivt? 
o Negativt? 

 
Tema: Avslutande frågor 

- Finns det något annat du skulle vilja nämna som har betydelse för arbetet med 
dokumentation som vi inte har berört.  

 


