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Abstrakt 
Svensk titel. Dokumentationsdilemma, En kvalitativ studie om dokumentation i 
fritidshem 
 
Engelsk titel : Pedagogical documentations dilemmas. A qualitative study of 
documentation in afternoon school. 
 
 
Idag är fritidsverksamheten enligt skollagen ålagd att ur ett systematiskt kvalitetsarbete 

skapa förutsättningar för lärande. De förutsättningarna skapas genom att verksamheter 

dokumenterar och reflekterar över den insamlande dokumentationen. Syftet med min 

undersökning är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få förståelse för dokumentation i 

förhållande till verksamhetens måluppfyllelse samt det systematiska kvalitetsarbetet. 

Pedagogerna inser att det är viktigt att dokumentera för att utveckla verksamheten och 

de är duktiga på att bjuda in barnen i verksamhetens planering. 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med fyra 

fritidslärare på två skolor för att få fram min empiri. I granskningen av resultatet vilar 

min teoretiska utgångspunkt på läroplansteorin samt ramfaktorteorin. 

Resultatet visar att det råder tidsbrist för planering och att lärarna har olika roller inom 

skolan vilket gör att även om viljan och insikten finns till att dokumentera i förhållande 

till systematiskt kvalitetsarbete så görs det bristfälligt. 

 

Nyckelord 
Fritidshem, dokumentation , pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, 
läroplansteori 
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Inledning 

I min uppsats vill jag titta närmare på hur det fungerar med dokumentation ute i 

verksamheterna då fritidslärarutbildningen trycker hårt på dokumentationens betydelse 

för verksamheterna. Samtidigt som jag anser mig ha sett brister på dokumentation ute i 

verkliga livet då jag under min utbildning både jobbat och haft vfu perioder där jag 

anser att man inte har dokumenterat i den utsträckning som skolverket önskar.  

Sedan fritidshemmen grundades på 1800-talet så har fritidshemmens uppgifter varierat 

och utvecklats. På senare år har det  handlat om en verksamhet där fritidslärarna och 

eleverna samspelade utan att det har funnits krav på att lärarna ska planera och 

dokumentera lärandet i verksamheten. Idag är fritidsverksamheten enligt skollagen 

ålagd att ur ett systematiskt kvalitetsarbete skapa förutsättningar för lärande. 

Förutsättningarna skapas genom att verksamheten dokumenterar och följer upp de 

lärande situationer som uppstår.  

Eftersom lärarna är ålagda att dokumentera trots dagens forskning som pekar på att 

dokumentationsprocessen enligt det systematiska kvalitetsarbetet kräver tid och 

inverkar negativt på verksamhets kvalité har jag velat undersöka begreppet 

dokumentation och dess betydelse för fritidsverksamheten och elevens lärande.  

Men inom förskolans verksamhet där de arbetar på liknande sätt med systematiskt 

kvalitetsarbete och dokumentation som en central del i arbetet finns det mera forskning. 

Emellertid pratar förskolan om begreppet pedagogisk dokumentation, medan man inom 

fritidsverksamheten pratar om dokumentation. 

Författaren Lenz Taguchi som skrivit flera böcker och en avhandling om dokumentation 

förklarar skillnaden mellan den dokumentation som jag vill undersöka samt pedagogisk 

dokumentation i detta citat:  

 

”Dokumentation är en serie praktiker av att observera, fotografera eller 

filma det barn gör när de undersöker något eller leker i förskolans eller 

skolans praktiker. Dokumentationen är i väsentlig mening därför alltid 

tillbakasyftande – retrospektiv –den fångar en aspekt av det som har 

hänt. Pedagogisk blir dokumentationen först när de vuxna, gärna 
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tillsammans med barnen, börjar reflektera – tänka och diskutera – över 

det de ser, hör och läser i dokumentationen. Dokumentationen blir alltså 

pedagogisk när vi reflekterar över den, eftersom något alltid kommer att 

förskjutas eller förändras, om än så lite.” (Lenz Taguchi 2013:13) 

 

Min uppfattning av de olika begreppen som Lenz Taguchi talar om, är att 

dokumentation är enbart till exempel bilder/alster  på en vägg som visar på något man 

har gjort, något som redan har varit och man låter det stanna vid det. Medan i en 

pedagogisk dokumentation drar man det längre och redan från början har de planerat 

och antecknat vad de ska göra, varför man ska göra det och hur man tänker göra det, 

sedan genomför man aktiviteten och därefter reflekterar man både kollegialt men även i 

barngruppen tillsammans med barnen vad de gjorde, hur det gick och om man kan göra 

något bättre nästa gång man gör aktiviteten. Och sedan har vi dokumentationen ur ett 

systematiskt kvalitetsarbetes synhåll där man gör den pedagogiska dokumentationen på 

samma sätt flera gånger för att kunna få ett resultat som visar på förbättring eller 

försämring. För det ska kunna bli systematiskt så måste man utvärdera samma sak flera 

gånger.  I min undersökning visar sig de två begreppen pedagogisk dokumentation och 

dokumentation vara samma sak i fritidsverksamheterna.. 
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1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med min uppsats är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få förståelse för 

dokumentation i förhållande till verksamhetens måluppfyllelse samt det systematiska 

kvalitetsarbetet genom följande frågeställningar. 

 

● Dokumentationens betydelse för  fritidshemmets verksamhet? 

● Vad har reflektionen för betydelse för dokumentationen? 

● Och hur blir barnens delaktighet synlig i dokumentationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

2 Bakgrund 

 
I detta kapitel beskriver jag  fritidshemmets historia ifrån arbetsstugorna till dagens 

fritidshem. Jag förklarar även vad systematiskt kvalitetsarbete är då det ligger till grund 

för dokumentation i fritidshem.  

 
2.1 Fritidshemmets historia 
Hippinen (2011) tar i sin text upp att föregångaren till dagens fritidshem kallades 

arbetsstugor och tillkom på 1800-talets slut. Det var Fridtjuv Berg och Anna Hierta 

Retzius som var initiativtagarna till att arbetsstugorna upprättades då det rådde stor 

fattigdom och många barn skickades ut att tigga och stjäla åt familjen istället för att gå i 

skolan. Arbetsstugornas dåtida huvudsyfte var att förebygga fattigdomen genom att 

fostra barnen till arbetare, att tillverka korgar eller laga kläder var en vanlig syssla för 

barnen. Även de barn som gick i skolan kom till arbetsstugorna efter skoltid för att få ett 

mål mat och arbeta för att klara sig ifrån fattigdomen. På 1930-talet protesterade man 

emot barnarbete och arbetsstugorna bytte namn till eftermiddagshem och deras främsta 

syfte för barnen var då rekreation och fri sysselsättning. På 50- och 60-talet blev det en 

mera fri verksamhet för barnen där de kunde välja på många olika aktiviteter så som 

slöjd, spel och lekar. Verksamheten bytte vid den tiden namn till fritidshem och började 

inrikta sig på barnen mellan sju och tio år, där man hade som mål att hindra eleverna att 

skolka och främja inställningen till skolarbetet.  

Fritidshemmet skulle erbjuda en hemliknande miljö och ge barnen möjligheter till 

läxläsning, måltider, avkoppling, lek både inomhus och utomhus samt få utlopp för sin 

kreativa lust och husliga sysslor (Hippinen 2011).  

  

Begreppet fritidspedagog tillkom 1966 då man under 60-talet utökade 

fritidsverksamheten och ansåg sig behöva mera utbildad personal på området. 1969 fick 

skolan via grundskolans läroplan Lgr1969, organisera fritidshemmets verksamhet i 

anslutning till skoldagen men även under resten av dagen, och därmed började man 
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samarbete mera med skolan (Hippinen 2011). Slutet på 80-talet kom riksdagen med ett 

beslut om att fritidsverksamheten ska ha ett handlingsprogram där mål, innehåll och 

former ska redogöras och i framtiden följas, därmed fick fritidsverksamheten ett eget 

styrdokument som skulle följas för att uppnå de mål som satts (SOU 1988). I början på 

1990- talet decentraliserades skolan och därmed fick kommunerna eget ansvar för 

skolan och fritidshemmen i kommunen. Kommuner och huvudmän fick nu ansvaret att 

se till att verksamheterna bedrivs med en kvalitet och med det innehåll och riktlinjer 

som är föreskrivet för varje verksamhet, och därmed se till att där finns en tillsyn till 

utvärdering och uppföljning för verksamheten (Lundgren 2010).  

  

Fritidsverksamhetens styrdokument har sedan de fick egna mål att följa på 80-talet varit 

skrivna i grundskolans läroplan där lärarna kunnat tolka målen fritt samt vad som är 

relevant för fritidshemmets verksamhet. Idag anser man att verksamheterna över hela 

landet bedrivs och ser olika ut och man har nu en önskan om att man vill ha en mera 

likvärdig utbildning oavsett vart man befinner sig i landet. Därför kom det i maj 2016 

ett nytt kapitel från Skolverket, som träder i kraft 1 juli 2016. Kapitlet ska göra det 

lättare för alla aktörer, elever samt vårdnadshavare att tolka och förstå de mål som är 

satta för fritidsverksamheten. Idag är personal inom fritidsverksamhet ålagd enligt 

skollag och våra styrdokument att dokumentera, men med den nya propositionen från 

Skolverket så förstärks nu detta uppdrag i verksamheten ytterligare. 

 

 2.2 Reggio emilia 

Dokumentation myntadedes i slutet på 1969 talet av  Loris Malaguzzis med sin filosofi 

Reggio Emilia som är en människosyn och barnsyn mer än en pedagogisk inriktning. 

Filosofin och begreppet Reggio Emilia  är ett pedagogiskt arbetssätt som började 1963. 

Malaguzzi som blev barnomsorgschef i staden Reggio Emilia, Italien, började utveckla 

sina pedagogiska funderingar med stöd i bland annat Vygotskij, Dewey, Piaget med 

mera. I Reggio Emilia så ser man på barnen som viktiga och kompetenta medborgare 

som är värda att lyssna på och de pedagogiska filosofiska kännetecknen är lyssnande, 

dokumentation och reflektion, liksom att se ett värde i olikheter. I Reggio Emilia arbetar 
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man med ett pedagogiskt arbetssätt där man har en tro att alla barn föds intelligenta och 

med en stor vilja att utforska världen. I det livslånga lärandet eftersträvar man att se 

varje människa/barn som en unik varelse där man ständigt innefattar lärande där 

individerna både vuxna och barn skapar sig själva i relation till andra (Reggio Emilia 

institutet ). 

 

  

 
2.3      Systematiskt kvalitetsarbete 
I skollagens fjärde kapitel framgår det att på huvudman och skolenhetsnivå ska det 

bedrivas systematiskt kvalitetsarbete där arbete ska både systematiskt och kontinuerligt 

följas upp och analyseras för att kunna planera och utveckla utbildningen, samtidigt 

som det synliggör hur läroplanens övergripande mål och verksamhetens resultat 

förhåller sig till varandra. (Skollagen kap 4. § 38)  

 

Håkansson (2013) tar upp att 1997 kom den första förordningen från regeringen att man 

inom skolvärlden skulle göra en kvalitetsredovisning då man såg återkommande brister 

i kommunernas uppföljning och utvärdering av sina verksamheter. De brister man fann 

var bland annat att man saknade dokumentation av det kvalitetsarbete som bedrivs samt 

att de uppföljningar och utvärderingar som gjordes inte relaterades till de nationella mål 

som var satta eller i värsta fall uteblev all uppföljning och utvärdering  (Håkansson 

2013).  

 

Skolverkets publikation Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, menar att 

systematiskt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som gör att likvärdigheten och kvalitén i 

verksamheten blir synlig. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete görs genom att 

arbetet bedrivs långsiktigt och med uthållighet och bra struktur. Varje verksamhet måste 

hitta sina egna rutiner och former utifrån deras förutsättningar att bedriva ett 

kvalitetsarbete, men utgångspunkten är densamma för alla verksamheter. 
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Utgångspunkten ska alltid vara att man ska finna utvecklingsområden för en ökad 

måluppfyllelse som förhåller sig till nationella mål som ska uppnås (Skolverket 2015). 

 

Håkansson menar att i ett systematiskt kvalitetsarbete kan man säga att det finns tre 

grundläggande komponenter, innehåll, process och metoder. Med innehåll menar han de 

mål, riktlinjer och krav som står skrivna i vår skollag, läroplan och förordningar som 

verksamheten ska följa, men även egen uppsatta mål utifrån den egna verksamheten. 

Processer är hur man gör en uppföljning, utvärdering och utveckling i verksamheten och 

metoder. Men här finns även vikten av kommunikation med tex elever, vårdnadshavare 

rektorer med mera om verksamheternas olika kvaliteter, som måste ligga till grund och 

inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete. Till sist tar han upp metoder som han 

menar handlar om hur man samlar in data för kvalitetsarbetet. Datainsamlingen kan 

göras med bland annat enkäter, intervjuer observationer och så vidare (Håkansson 

2013). 

 

Genom att skriftligt dokumentera kan man regelbundet kontrollera att kvalitetsarbetet 

riktar sig mot de mål som ska uppnås. Ur en långsiktig aspekt är dokumentation en 

utgångspunkt för att verksamheten ska kunna identifiera och kartlägga de områden som 

är i behov av  

att utvecklas för att de ska klara att uppfylla målen. I ett systematiskt kvalitetsarbete blir 

det synligt för alla som arbetar inom verksamheten vad som ska utvecklas, hur det ska 

utvecklas och vem som ska ansvara för att det blir gjort. Det som är grundläggande i ett 

systematiskt kvalitetsarbete är att alla är delaktiga i kvalitetsarbetet. För att synliggöra 

kvaliteten behöver rektorer, elever, vårdnadshavare och kollegor bidra med sina 

synpunkter för att verksamheten ska kunna utvecklas. Kvalitetsarbetets syfte är att 

skapa en dialog och en medverkan till måluppfyllelse och för att de nationella mål vi har 

för undervisningen ska uppnås (Skolverket 2015).  
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2.3.1        Mål och Resultat 
Målen som ska uppfyllas finns i de författningar som styr verksamheten som bl. a. 

skollagen, kursplaner o läroplaner. Men i första hand menar man att eleverna ska 

erbjudas likvärdig utbildning med hög nivå oavsett vart man bor i landet eller oavsett 

kön, ekonomisk eller social bakgrund. De nationella målen kan uppnås på olika sätt 

utifrån varje skola och verksamhets förutsättningar, det vill säga att likvärdig utbildning 

inte betyder att alla verksamheter har samma resurser eller att undervisningen är 

utformad på samma sätt. Kvalitetsarbetet är då en viktig del och förutsättning för att 

skapa möjligheter att utveckla och upprätthålla utbildningens kvalité. Kvalitetsarbetet 

innefattar både målen för verksamhetens genomförande likaså elevernas utveckling och 

lärande. Det underlag som är grunden för ett kvalitetsarbete när det gäller barns 

inflytande och delaktighet är FN:s barnkonvention samt skollagen och vår läroplan. 

Verksamheterna kan även inom den egna enheten skapa egna mål som genomförs och 

följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet, så länge det inte strider mot de nationella 

mål som ska uppnås. Men det är av stor vikt att verksamheten i sin dokumentation av 

kvalitetsarbetet skiljer på de nationella målen och de egna uppsatta målen (Skolverket 

2015). 

 

Resultaten i ett kvalitetsarbete följs upp och analyseras gentemot de nationella målen. 

Resultatet som ska analyseras kan vara ett förändrat arbetssätt under en längre tid i en 

aktivitet, för att se om elevernas lärande och utveckling förändras. Resultatet kan t ex. 

visa sig i en förändring hos eleverna som man inte såg innan man ändrade sitt arbetssätt 

i den aktuella aktiviteten. Resultatet som påvisas ska sedan mätas ifall man har nått de 

mål som de nationella målen kräver. De olika förutsättningar så som te x. personal, 

utbildning, kompetens, ekonomiska och materiella, organisatoriskt i form av styrning, 

ledning med mera samt de inblandades egna engagemang och motivation som varje 

skola har kan påverka kvalitetsarbetets genomförande, dess resultat och måluppfyllelse 

(Skolverket 2015). 
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Sedan 1990-talet har staten gett skolorna de riktlinjer, mål och krav som finns för 

utbildningen. Det är sedan huvudmannens uppgift att i sin kommun organisera 

utbildningen, följa upp och utvärdera verksamhetens måluppfyllelse för att kunna 

förbättra och utveckla verksamheterna. Det är huvudmannens yttersta uppgift att se till 

att det finns förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedriva ett kvalitetsarbete 

där man strävar efter likvärdighet och kvalitet. Rektorerna och personalens uppgift är 

sedan att hålla sig till de bestämmelser som finns i form av skollag, läroplaner 

kursplaner med mera. Rektorn ansvarar för den egna enhetens kvalitetsarbete samt att 

skapa möjligheter att forma utbildningen utifrån de riktlinjer och nationella mål som 

anges. Till sist är det personalens uppgift att arbeta med ett kvalitetsarbete som ger varje 

elev förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande gentemot de nationella 

målen. (Skolverket 2015) 

 
 
2.4         Dokumentation 
Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation 

samt främja elevernas lärande och utveckling (Skolverket 2014). Lärarna är idag ålagda 

att dokumentera verksamheten i samverkan med ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta 

uppdrag skärps nu ytterligare i och med en ny proposition som kom i slutet på 2015 från 

Skolverket, och som i maj 2016 drevs igenom till ett eget kapitel i Lgr 11 för 

fritidshemmet. Det nya kapitlet kompletterar i första hand målen i del ett och två i 

läroplanen men det förtydligar och förenklar även fritidshemmets mål och innehåll. 

Ytterligare en tydlig skillnad från tidigare styrdokument för fritidshemmet är att i det 

nya kapitlet trycker de på ordet “undervisning” inom fritidshemmet.  Fritidshemmets 

syfte och centralt innehåll är i det nya kapitlet lättstuderat och lättförståeligt då man har 

delat upp innehållet i olika kategorier. 

 

Enligt Skolverkets publikation Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan-

 Pedagogisk dokumentation menar man att pedagogisk dokumentation ses som 

ett verktyg som länkar samman ett pedagogiskt tänkande och ett visst arbetssätt. 
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Grunden för den pedagogiska dokumentationen är att vara bland barnen och lyssna in 

det som uttrycks i ord och handlingar, iaktta vad som sker och förstå elevens lärprocess 

och genom dokumentation i form av fotografier, filmning och anteckningar synliggöra 

det. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att kunna förstå och se vad som sker i 

verksamheten utan att ha en förutbestämd ram av normer och förväntningar. I våra 

styrdokument står det att eleverna ska vara delaktiga i sin lärprocess och via den 

pedagogiska dokumentationen får eleverna möjligheter att vara delaktiga i 

verksamhetens utformning och elevernas egna lärande. Att tillsammans med eleverna 

föra samtal kring fotografierna, filmerna och anteckningarna skapas möjligheter att 

utveckla aktiviteterna. Elevernas frågor och funderingar och de diskussioner som blir 

kring den samlade dokumentation blir grunden för hur man går vidare i nästa steg. Det 

anses vara diskussionerna och dialogerna kring dokumentationen man skapat som 

förvandlar dokumentationen till en pedagogisk dokumentation, då alla, både elever, 

arbetslaget och verksamheten lär sig och utvecklas av det (Skolverket 2012). 

 

Även enligt det stödmaterial som är utgivet av Skolverket och författat av Palmer 

(2016), lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet och författare så 

förklarar hon att man väljer ut aktiviteter/händelser att dokumentera i relation till de mål 

som verksamheten ska uppnå eller med utgångspunkt ur elevernas intresse och 

engagemang. Skolverket förklarar att många gånger blir det mycket dokumentation i 

början av ett projekt, för att man sedan ska kunna reflektera åt vilket håll arbete ska gå i 

samråd med eleverna. De menar att med den pedagogiska dokumentationen gör man 

eleverna delaktiga i sitt egna lärande då man via dokumentationen kan följa elevernas 

utveckling och sedan ha det som utgångspunkt för planeringen. Genom 

dokumentationen kan man få reda på vad som är elevernas intresse och därmed utmana 

dem (Skolverket, 2016).  
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3 Tidigare forskning  

 
Under kapitlet tidigare forskning har jag tittat på några avhandlingar/rapporter angående 

dokumentation i skolan/förskolan. Dock har det funnits svårigheter att finna relevant 

forskning angående dokumentation i fritidshem. Nedan redogör jag för det urval jag 

gjort som jag anser är relevant eller som kan jämföras emot fritidsverksamheten. 

 

3.1 Den pedagogisk dokumentationens fördelar 
Hillevi Lenz Taguchi har skrivit flera avhandlingar och boken Varför pedagogisk 

dokumentation, som utgavs 2013 i reviderad version  där Lenz syfte med boken är att 

introducera den pedagogiska dokumentationen som ett arbetsverktyg där det skulle 

hjälpa pedagogerna till ett kontinuerligt förändringsarbete i förskolan/ skolan. Genom 

att synliggöra två stycken lärande teorier, konstruktivism och konstruktionism vill hon 

påvisa hur man kan förändra pedagogiskt lärande och praktik genom olika 

kunskapsteoretiska synsätt. Det konstruktionistiska förhållningssättet anses vara det sätt 

som ger störst möjligheter att i utvärderings- och förändringsarbete använda sig av 

pedagogisk dokumentation i det pedagogiska arbetet. Hon tar upp maktfrågor där man 

ifrågasätter vem som har makten att förändra och hennes slutsats efter att ha studerat 

och utgått från Michel Foucaults (2002,1982) forskning så äger ingen enskilt någon 

makt, utan makt tillkommer via omvärlden och dess omgivning. Hon tar även upp hur 

dokumentation visar pedagogernas syn på barn, där hon menar att via dokumentation 

kan man omkonstruera i olika situationer för att få syn på kunskapen och lärande som 

man i stunden iscensätter och gör verkligt. Verksamheter förändras och rekonstrueras 

under tidens gång och Lenz Taguchi menar att med pedagogisk dokumentation så kan 

även pedagogerna aktivt delta i rekonstruktion av en verksamhet. Hon ställer sig också 

frågan “vad är kunskap och lärande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation?”(2013:72) vilket hon själv svarar med att genom att vi dokumenterar 

och observerar barn på olika sätt, lär vi oss något om hur barnen upplever och förstår 

omvärlden, samtidigt som vi lär oss något om oss själva som pedagoger. Barnen kan 
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därmed stå i centrum i verksamheten som ett subjekt, där de får ta makt och ansvar över 

den verklighet som de kan påverka i verksamheten och vi kan försöka tänka bort barnet 

som ett objekt som behöver omsorg och våra kunskaper om vad vi anser att de behöver 

eller inte. Hon avslutar sin bok med att man enbart kan välja ett sätt att arbeta med i 

pedagogisk dokumentation, och det blir vad man gör det till. Pedagogisk dokumentation 

är inget som görs i en handvändning, det kräver att vi är medvetna om de praktiker och 

metoder som används i vår vardag, vi kan använda den både teoretiskt och praktiskt i de 

sammanhang där det behövs och iscensätts (Lenz Taguchi 2013). 

 

3.2 Så kan man också tänka 
En annan forskare Karin Alnervik har skrivit Så kan man också tänka, utgiven 2013, 

hennes  syfte med sin avhandling är att förstå hur förändringar och lärande kan ske i 

förskolans verksamhet genom att använda sig av pedagogisk dokumentation som 

arbetsmetod över en längre tid. Hennes metoder för att få fram sin avhandling grundar 

sig på att göra analyser och utgå från samtal och texter gjorda av pedagoger från fyra 

olika förskolor, där samarbete med ett gemensamt projekt där man använde sig av 

pedagogisk dokumentation som central arbetsmetod, samt studerat och analyserat texter. 

Alnervik har under en längre tid studerat och analyserat hur pedagogerna beskriver sina 

erfarenheter av arbetet med pedagogisk dokumentation  Alnervik menar att redan på 

80-talet infördes det begrepp som vi numera kallar pedagogisk dokumentation, men då 

användes pedagogisk dokumentation för att göra en klassificering av eleverna, eller att 

man såg detta som ett verktyg för att utvärdera eleverna. Alnervik tar upp att några 

forskare ser pedagogisk dokumentation som en ide där vi människor tar till oss kunskap 

oavsett vilken ålder vi har. Alnerviks tolkning att syftet med pedagogisk dokumentation 

är att de pedagoger som jobbar inom förskola, skola, och fritidshem ska hitta andra och 

nya sätt att se vad eleverna gör, och hur och varför de gör just så. Alnervik menar att en 

svaghet med denna form av dokumentation är bland annat när pedagogerna behöver ha 

en gemensam syn. Språket anses vara en av byggstenarna i denna form av 
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dokumentation, och då menar man inte bara det eleverna skriver eller säger, utan man 

kan också  kommunicera genom bilder eller ljud, och detta räknas också som språk. 

Om pedagogisk dokumentation ska bli den nya dokumentationsformen så måste elever 

och personal prata om vad det står i respektive elevs pedagogiska dokumentation, och 

först då kan detta arbete gå framåt. Alnervik menar också i sin text att Taguschi ser på 

pedagogisk dokumentation som ett nytt lärande som kan leda till nya sätt att göra olika 

saker på. 

 

Alnervik presenterar även lite kritik i avhandlingen där hon menar att när en pedagog i 

en personalgrupp utför en pedagogisk dokumentation så blir denna pedagog väldigt 

isolerad från övriga gruppen. Alnervik pekar också att en del som arbetar inom skolans 

värld tycker att detta är “bara” ännu en ny arbetsuppgift. Tidsbrist och dålig förståelse 

från lärarkåren är enligt Alnerviks två mindre bra saker med pedagogisk dokumentation 

Elevernas utsatthet är en annan kritisk etisk aspekt på detta med pedagogisk 

dokumentation, och som avslutning så undrar Karin Alnervik om eleverna verkligen lär 

sig något genom att pedagogerna lyssnar på dem (Alnervik 2013). 

 

3.3 Nya fritidspedagoger 
Till sist granskar jag en relativt nyutkommen avhandling som riktar sig till just 

fritidshem, där hon tar upp en liten del av dokumentationen på just fritidshemmen. 

Birgit Andersson heter författaren till avhandlingen som heter Nya fritidspedagoger – i 

spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer, utgavs 2013. Syftet i hennes 

avhandling är att ge en bild och kunskap om hur fritidslärares yrkesidentitet har 

förändrats genom att de har fått nya arbetsuppgifter. Undersökningen riktar in sig på hur 

kraven på den nya dokumentation påverkar hur fritidslärarna utövar sitt yrke, och vad 

de tycker om dessa nya krav. Frågorna som Andersson vill ha svar på är hur kraven 

utifrån påverkar pedagogernas yrkesroll när det gäller dokumentation, och vad 

pedagogerna anser om dessa nya krav. I sin avhandling använder hon sig av flera olika 

metoder, där ibland enkätundersökning, intervjuer och fältstudier där hennes fokus 
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ligger på de intervjuer som hon har gjort med fritidspersonal om deras arbete och de 

villkor som finns på deras arbetsplats. I avhandlingen så använder hon sig av pedagoger 

i fyra skolor, i två olika kommuner. När studien genomfördes pågick en 

utvecklingssatsning på en av skolorna med inriktning pedagogisk dokumentation, men 

satsningen hade ännu inte involverat fritidshemmet. På en annan skola är pedagogisk 

dokumentation en av lönekriterierna men det råder ovisshet om i vilket syfte 

dokumentationen görs samt vad som avses som pedagogisk dokumentation. Dock talar 

pedagoger och rektorer enbart om dokumentation i form av bilder och text, som syftar 

till information kollegor emellan och till föräldrar. Därmed anses det inte som underlag 

för reflektion till den pedagogiska dokumentationen 

 

Den tredje skolan som ingick i undersökningen har mera erfarenhet av pedagogisk 

dokumentation men pedagogerna känner sig bakbundna av att inte ha tiden till 

dokumentation då de ska tillbringa tiden med eleverna. Ofta dokumenteras det när man 

har olika temaområden, och oftast är det i samarbete med skolan som dokumentation 

sker. I undersökningen framgår det att man anser det är viktigt att dokumentera för att 

synliggöra vad som sker på verksamheten, då de ska ligga till grund för bland annat 

beslutsfattning och redovisning för olika aktörer inom skola och kommun och inte minst 

för anhöriga. I sin slutsats kommer Andersson fram till att i frågan om dokumentation 

på fritiden så lyser pedagogisk dokumentation med sin frånvaro, att dokumentera med 

texter i framåtsyftande tanke anses inte falla in under pedagogernas traditionella 

arbetsuppgifter. Däremot finns det önskningar om att ha tiden och kunskapen att 

dokumentera mera och rätt, men det tolkar Andersson mera som en önskan för att 

framhäva sitt ansvar - och kunskapsområde samt hävda sig i sin yrkesroll inför såväl 

kollegor som allmänhet (Andersson 2013). 
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3.4 Reggio Emilia 
I artikeln Pedagogical Dokumentation as an Effect of Globalization, som publicerades 

2003, tar författarna Grieshaber och Amos Hatch tolkningar av Reggio Emilias 

arbetsmetoder, samt hur dokumentation och barnobservation hänger ihop. Man 

identifiera de fördelarna med pedagogisk dokumentation som därmed ökade intresset 

för att använda det mer inom skolan.  

 

I både USA och  Australien har Reggio Emilias teori gett pedagoger influenser till att 

arbeta med pedagogisk dokumentation som har gått från att tidigare bara använda sina 

barnobservationer till att utveckla läroplaner, till att använda observationer och 

dokumentationer för att kunna bevaka och utvärdera barnens framsteg enligt Reggio 

Emilias teori. Författarna framhåller även att det finns flera olika tolkningar mellan 

dokumentation och barnobservation, där en del forskare menar att barn inrättas i 

dokumentationen, medans en annan forskare menar att pedagogisk dokumentation är ett 

verktyg för reflektioner i det pedagogiska arbetet. Resultatmässigt framhåller 

Grieshaber och Hatch att pedagogisk dokumentation ska ge ökad förståelse för 

elevernas inlärningsprocess, utbildningen ska lättare kunna anpassas till elevernas 

individuella behov, få eleverna mera intresserade och delaktiga i lärprocessen samt öka 

samarbetet mellan lärare och elever , mellan kollegor samt mellan elev, lärare, föräldrar 

( Grieshaber & Hatch  2003) 

 

3.5     Lyssnandets pedagogik 

I boken Lyssnandets pedagogik menar författarna att pedagogisk dokumentation är ett 

sätt att på olika sätt förstå omvärlden. De menar att man gör lyssnandet synligt med 

hjälp av dokumentationen. Med citatet ”pedagogisk dokumentation är ett 

förhållningssätt och kommunikation” (Lenz Taguchi 1997:34), vill författaren belysa 

vikten för att om en dokumentation ska bli något som är av värde behöver man 

diskutera och reflektera över det man dokumenterat. De menar att en dokumentation 

inte är klar bara för att man har gjort anteckningar eller satt ett fotografi på väggen, i det 
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läget är det man dokumenterat bara en samling av händelser. För att dokumentationen 

ska föra lärandet framåt för eleverna, lärarna och verksamheten behöver man gå ett steg 

längre och tillsammans reflektera över händelsen. Reflektionen ligger sedan som grund 

för att ta nästa steg i rätt riktning som förhoppningsvis är utvecklande för individerna. 

Författarna anser att den gemensamma reflektionen och tolkningen av dokumentationen 

är viktig eftersom enbart en persons dokumentation av en händelse inte är sanningen, 

det är då bara den personens egen tolkning av händelsen. Dokumentation är ett viktigt 

arbetsverktyg men utan en dialog kommer det inte ske en utveckling, och i denna dialog 

är det av största vikt att involvera eleverna. (Åberg, Lenz Taguchi 2005)  

 

Pedagogisk dokumentation anses vara ett förhållningssätt och en kommunikation där 

eleverna kan kommunicera sina erfarenheter och kunskaper genom till exempel 

målningar, bilder och utsagor. I den pedagogiska dokumentationen ges lärarna 

möjligheter att kommunicera tillbaka till eleverna genom att återberätta det eleverna 

sagt och därmed få eleverna att reflektera över sina egna tankar och få dem att fortsätta 

tänka utifrån sina egna funderingar. Samtidigt ökar lärarna sin egen lärprocess då de får 

möjligheter att synliggöra sina egna erfarenheter och tankar kring barnens egna tankar, 

idéer och teorier i en aktivitet (Lenz Taguchi 2000).  

Hur man ska dokumentera beror helt och hållet på situationen och projektet som ska 

dokumenteras. Dokumentationssättet kan även förändras under projektets gång. Ett 

projekt kanske kräver att man antecknar och skriver i en spaltdokumentation medan i ett 

annat projekt fungerar det bäst genom att man filmar eller spelar in, att våga använda sig 

av alla medel som finns så som penna, papper, ljudinspelning, filminspelning är en 

förutsättning för att kunna dokumentera. Men man måste i gruppen bestämma vilket sätt 

som är ett lämpligt sätt att dokumentera. (Åberg, Lenz Taguchi 2005) 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Min undersökning stöder sig på läroplansteorin som jag ser ligger till grund för 
dokumentation inom fritidshemmen 
 
4.2 Läroplansteorin 
Läroplanen utgår från ett historisk och samhällsvetenskapligt perspektiv där vi på senare 
år i kombination med observationer, studier av undervisning och intresse  har lagt 
grunden för dagens läroplan enligt Linde. 
 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 byggs på tidigare 
erfarenheter över vad som har fungerat väl men även vad går att förbättra, samt hur vi 
ska förändra till det bättre (Linde Göran 2012). 
 
I boken Att organisera omvärlden tar Lundgren  upp att man först måste ställa sig 
frågan hur organiserar vi vårt vetande så att vi kan lära ut det? Svaret baseras på vår 
uppfattning om vad som är värt att veta utifrån filosofi, naturvetenskap, kulturhistoria 
samt ekonomisk historia. 
 
Lundgren menar att läroplansteorin kan urskiljas i från tre olika nivåer. På nivå ett tittar 
man på  kunskaper, värderingar och erfarenheter.  Man anser att vissa kunskaper är 
viktigare att undervisa om än vissa andra utifrån den historiska utvecklingen. då den 
påverkar läroplanens syfte, innehåll och funktion. 
Men samtidigt även utgår  utifrån framtidens perspektiv. I andra nivån arbetar man för 
att utveckla en konkret läroplan där man utgår från frågor relaterade till det konkreta 
styrandet av en utbildning där även kontroll och beslutprocesserna behandlas. I sista och 
tredje nivån utgår man från följande frågeställningar: 
 

● Hur styr en läroplan undervisningen 
● Hur utvecklas olika former av inlärning för olika elever inom viss given 

organisatorisk ram och utifrån en viss läroplan? 
● Hur socialiseras eleverna utifrån en viss bestämd läroplan? 

 
Detta är grunden för de tre elementen, som då är mål, innehåll och undervisningsmetod 
i en läroplan. 
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5 Metod 

 
Under mitt metodkapitel tar jag upp vilken vetenskapsteoretisk ansats och 

undersökningsmetod jag har använt mig av samt hur genomförandet har gått till. Jag 

redovisar här hur jag har samlat min empiri och hur jag har analyserat det för att få fram 

ett rättvist resultat. Jag tar även upp vilka etiska krav jag har förhållit mig till samt vad 

tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet innebär. I alla mina urval jag har gjort så 

har jag utgått ifrån mina frågeställningar och mitt syfte att utifrån fritidslärarnas 

perspektiv få förståelse för dokumentation i förhållande till verksamhetens 

måluppfyllelse samt det systematiska kvalitetsarbetet. 

 
5.1 Val av metod 
Min forskningsansats har varit ur kvalitativ härkomst då min undersökning utgick ifrån 

intervjumodellen samt genomgång av dokument som finns i temat.  Den kvalitativa 

ansatsen passade min undersökning då kvalitativ forskning använder bild och texter som 

huvudsaklig data. Nackdelen med en kvalitativ undersökning kan vara att jag når en 

mindre grupp än vad jag skulle nått vid en kvantitativ undersökning dock är fördelarna i 

den kvalitativa undersökningen är att man har en förankring i verkligheten, den ger ett 

detaljerat och rikligt datamaterial, där det finns utrymme för motsägelser och 

tvetydigheter samt möjligheter till andra slutsatser/förklaringar. Kvalitativ data anses 

vara bäst lämpad om man vill beskriva något, och kvantitativ data används bäst om man 

vill mäta något ( Denscombe 2009). 

 
 
5.2 Insamling av data 
 

I min undersökning har datainsamlingen utgått från flera kvalitativ semistrukturerade 

intervjuer där  jag har haft en klar frågeställning med frågor som ska gås igenom men 

där jag är flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna samt att låta informanten få 

tala om sina idéer och utveckla  svaren på de frågor som jag tagit upp. Frågorna som 
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ställts under intervjun har varit så öppna som möjligt så att intervjun blir mera lik en 

diskussion än en ensidig intervju. Intervjuformen har varit av personlig karaktär där 

informanterna har intervjuats en åt gången och ansikte mot ansikte, förutom vid ett 

tillfälle där båda informanterna bad om att få sitta tillsammans. Det finns flera fördelar 

med detta sätt att intervjua på, då de bland annat är lätt att arrangera, forskaren har bara 

en persons uppgifter åt gången att sätta sig in i samt uppgifterna är lättare att tolka och 

kontrollera. (Denscombe 2009) 

 
5.3 Urval 
I ett urval väljer man ut de personer som man anser vara lämpliga och relevanta för 

undersökningen, det kan vara personer med rätt utbildning, erfarenhet eller kunskaper i 

frågan, men för att få ett så precist svar som möjligt  på undersökningen kan man 

behöva öka storleken på urvalet. Det vill säga att det kan vara bra att välja personer med 

olika bakgrunder och som är olika varandra för att man ska få med alla perspektiven. 

Det finns flera sätt att göra sitt urval inför en undersökning, och jag har utgått ifrån ett 

subjektivt urval där jag medvetet har valt ut de personer som jag ansåg kommer ge mig 

värdefulla data (Denscombe 2009). 

 

 I mitt urval av dessa personer som jag ville intervjua har jag valt personer som jag tror 

ska kunna svara på mina frågor på det mest rättvisa sätt som möjligt. Alla mina 

informanter har utbildning inom skolvärlden och fritidsverksamhet samt många års 

erfarenhet inom yrket men har olika uppdrag i sin tjänst. 

 
Presentation av informanter: 
Greta, 62 år- Utbildad förskolelärare gick ut utbildningen -78 

Ann, 60 år - Utbildad förskolelärare gick ut utbildningen -79. 

 

Ann & Greta har båda jobbat inom det mesta inom skolvärlden med barn från 0-12 år. 

De senaste åren arbetar de tillsammans i förskoleklass kombinerad med fritidshem på 

eftermiddagen. De planerar själva upp arbetet och har idag en verksamhet där man kan 
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säga att det är blandad verksamhet där eleverna arbetar med förskoleklassmaterial under 

hela dagen men de elever som inte tillhör fritids på eftermiddagen får göra sitt ”projekt” 

på förmiddagen medan de andra eleverna kan dra ut på sitt projekt under hela dagen. 

Man behöver inte stressa barnen till att bli klara med något eftersom man har 

möjligheten att jobba vidare under eftermiddagen. 

Jon, 41 år Fritidspedagog /idrottslärare utgång – 99 arbetar med idrott samt fritids 8-12 

år 

Anna, 49 år- fritidspedagog utbildning med utgång -91 arbetar med 7-8 år (åk 1-2 ) samt 

en klass 3 under fm. 

Detta är personal från tre olika skolor i samma kommun. 

 
 
5.4 Genomförande 
För att få ett bra genomförande av intervjun krävs det en förberedelse där man ser till att 

ha ordning på inspelningsutrustning och funnit en bra lokal med bra miljö som är 

optimal för en intervju, samt att man är förberedd och har ordning på sina papper och 

frågor. 

I genomförandet av själva intervjuerna finns det en del  grundläggande saker att vara 

uppmärksam på. Att skapa en god relation och tillit är av stor vikt för att få en bra och 

avslappnad atmosfär. Innan intervjun startar är det bra att avlägga lite tid att hälsa på 

varandra och presentera undersökningens bakgrund och syfte. Viktigt är det även att 

fråga informanten om tillåtelse att spela in intervjun samt att försäkra om att det som 

spelas in är konfidentiellt och enbart används i undersökningens syfte och kommer att 

förstöras efter att undersökningen är klar. 

 

 

För att få en bra intervju som är trovärdig och avslappnad behöver man ha koll på 

klockan och vara uppmärksam på informantens svar på frågorna, be informanten  att 

utveckla svaret flera gånger. Se till att intervjun håller sig till det relevanta i 
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frågeställningen och att göra smidiga övergångar tillbaka  ifall det anses spårar ut åt fel 

håll. 

Som avslutning på intervjun är det bra att fråga ifall informanten har något mera att säga 

om ämnet eller om informanten anser att intervjuaren glömt bort att fråga om något som 

kan anses vara av vikt för undersökningen (Denscombe 2009). 

 

Mitt genomförande började med att jag mailade de kontakter jag hade och förklarade 

mitt ärende, syfte och vad jag önskade hjälp med. Sedan bad jag de jag hade kontakt 

med ifall de kunde tipsa om någon ytterligare person som skulle kunna lämpa sig för 

mitt syfte. Jag fick några extra namn men tyvärr var det flera som inte kände sig manade 

att delta i min undersökning av flera olika anledningar. Med respekt för deras önskan 

propsade jag inte på att få deras hjälp utan fick nöja mig med de fyra personer jag 

lyckats värva via mina egna tidigare kontakter. Eftersom jag redan hade en viss kontakt 

med alla informanterna sedan tidigare så blev genomförandet av intervjuerna 

avslappnande och vi vågade alla att diskutera fritt utan rädsla för att misstolkas eller 

hamna utanför ämnet.  

Alla intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser, men alla informanterna var 

väl förberedda och hade satt in vikarie eller planerat in vårt möte under tider där de inte 

skulle känna sig stressade av någon anledning. Informanterna var väl införstådda med 

att det som sades på intervjun är konfidentiellt och enbart används i syfte för min 

undersökning och att de kommer att rubriceras under falska namn. Intervjuerna spelades 

in på min mobiltelefon samt att jag förde stödanteckningar som i senare skede 

transkriberades. 
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5.5 Bearbetning av data 
 

I min bearbetning av intervjuerna har jag följt Denscombs principer, där jag när det 

insamlade materialet är klart behövde fatta vissa beslut för att analysen ska vara så nära 

frågeställningen som givits. Beslut om vilka delar av data som ska prioriteras, vad som 

är viktigare än något annat, vad som är oväsentligt i förhållande till frågeställningen. 

Reducera kategorier, koder och teman som uppkommit, samt rangordna kategorierna för 

att få ut vad som är av högre nivå av två likande kategorier (Denscombe 2009). 

 

De transkriberade intervjuerna har även fått läsas av informanterna för att de ska kunna 

ge sin syn på intervjun samt komma med tillägg eller förklaringar ifall det blivit 

missförstånd på något sätt. 

Det material jag fått inspelat ute på fritidshemmen transkriberades ordagrant och lästes 

ett flertal gånger innan jag kunde se ett specifikt mönster som gjorde att jag kunde 

kategorisera svaren för att mera skapa förståelse och för att få ett resultat. Informanterna 

fick även läsa sina transkriberade texter för att få möjligheten att rätta till eventuella 

missförstånd eller felsägningar. 

 
5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Denscombe (2009) tar upp att oavsett om man gör en kvantitativ eller kvalitativ 

forskning  måste den vara trovärdig. I den kvalitiativa forskningen kan man visa 

forskningens trovärdighet genom att använda sig av tillvägagångsätt och metoder som 

är kända för att vara utgångspunkt för god forskning så som trovärdighet (validitet), 

tillförlitlighet (pålitlighet)och överförbarhet (generaliserbarhet). Med trovärdighet 

menar Denscombe (2009) att forskningens resultat är fri från förutfattade meningar och 

att undersökningen håller sig till de riktlinjer och regler som finns. För att få 

undersökningen trovärdig kan man använda sig av respondentvalidering där man återgår 

till informanterna i intervjun och ber dem granska fyndens validitet. Med tillförlitlighet 

menar Denscombe (2004) att oberoende av vem som genomför samma forskning så ska 

man få ut samma resultat. Det gör att forskaren måste vara säker på att 
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forskningsinstrumentet man använder sig av  är neutralt och konsekvent ifall man 

använder det flera gånger. då tillförlitlighetens fråga är: om man gör om forskningen ger 

då forskningsinstrumentet samma resultat? 

I överförbarhet utgår man från frågan: kan man överföra forskningens fynd  till andra 

fall (Denscomb 2009) med andra ord om det datamaterial som samlats in och de resultat 

som framkommer i forskningen ska kunna användas i andra sammanhang och miljöer. 

 

Denscombe (2009) tar även upp objektivitet  där frågan ställs om man i kvalitativ 

forskning kan få fram resultat som är opåverkad av forskaren som genomfört 

undersökningen. Han menar att man aldrig kan blir fri från inverkan av de som 

verkställer forskningen. 

I de intervjuer som gjorts har jag haft dessa fyra begrepp i bakgrunden och följt de 

regler och riktlinjer som finns. Jag har använt mig av respondentvalidering där de 

transkriberade intervjuerna har lästs av informanterna för att de ska kunna ge sin syn på 

intervjun samt komma med tillägg eller förklaringar ifall det blivit missförstånd på 

något sätt. 

 
5.7  Etiska överväganden 
Vid en forskningsundersökning är det viktigt att man förhåller sig till de etiska principer 

som finns. Vetenskapsrådet (1990) presenterar fyra grundläggande individskyddskrav 

som har upprättats för att ge individerna som ingår i en undersökning ett slags skydd. 

De etiska förhållningsätten är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att man ska 

informera de som berörs av forskningen om syftet med undersökningen och att deras 

deltagande är frivilligt och man har rätt att avbryta sitt deltagande närhelst man vill. 

Samtyckeskravet betyder att de medverkande har själva rätten att ge sitt samtycke till att 

medverka men i vissa fall måste personer som är yngre än 15 år behövs samtycke från 

vårdnadshavare . Med konfidentialitetskravet menar de att den information som 

forskaren har fått kommer att bevaras på ett säkert sätt och att varje individ får nya 
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kodade identiteter och nyttjandekravet är att insamlad data endast kommer att nyttjas i 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet 1990). 

 Redan när jag gjorde mina urval använde jag mig av dessa fyra etiska principer för att 

få personerna att förstå sina rättigheter och mina skyldigheter i forskningens syfte. 

 
 

6 Resultat 

 

Syftet med min undersökning är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få förståelse för 

dokumentation i förhållande till verksamhetens måluppfyllelse samt det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det nya kapitlet i läroplanen lyfter  vikten av en planerad undervisning 

i fritidshemmet, vilket gör att verksamheten kan utvärderas med hjälp av en genomförd 

dokumentation 

 
6.1 Det nya kapitlet i läroplanen 
Under året 2016 drev regeringen genom att bland annat fritidshemmet skulle få ett eget 

kapitel i läroplanen som skulle bli mera lätt tydlig för både lärare, elever och målsmän 

att tolka. Det tar upp dokumentationes stora betydelse för verksamheten. Vid 

intervjuerna framkom det bland annat hur lärarna ansåg sig kunna tolka den ny skriften 

då det där tas upp mera tydligt hur fritidshemmen ska enligt ett systematiskt 

kvalitetsarbete dokumentera för att föra verksamheten framåt och göra den synlig för 

utomstående. 

Det nya kapitlet trycker på ordet undervisning och en lärares första tanke blev: 

 

 “Herregud, stackars barn! Hur ska de orka!!! Men efter att ha läst 

förslaget måste jag säga att det är bara ordet undervisning som bytts ut 

resten är ju faktiskt det vi alltid har gjort.” (Greta) 

 

Det framkommer från samtliga informanter att ett tydligare förslag kommer underlätta 

arbetet men även kräva mera dokumentation för att bevisa att man når de mål som är 
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uppsatta för verksamheten. Lärarna menar att de nu kommer kunna se de tydliga mål 

som ska uppnås och hur de ska nå dem och slipper att fritt tolka läroplanen ur ett 

fritidsperspektiv. I intervjun framkom det även gemensamt av alla informanterna att 

man hoppades och trodde att i framtiden kommer fritidshemmen arbeta relativt lika i 

sina verksamheter då olika tolkningar ur läroplanen kommer att minska. 

 
 
6.2  Begreppet dokumentation 
En fråga som ställdes till informanterna var om de kunde definiera skillnaden på 

dokumentation och pedagogisk dokumentation då det verkar som att man inom 

förskolans väggar använder sig av begreppet pedagogisk dokumentation men inom 

fritidsverksamheten säger man bara dokumentation. Det visade sig att informanterna 

som jobbade inom kombinerad verksamhet förskola/fritids och har en 

förskollärarutbildning använde sig av pedagogisk dokumentation fullt ut. När de arbetar 

som de gör är det svårt att skilja ut vad som är fritidsarbete och vad som är 

förskolearbete då de arbetar med barnen hela dagen på liknande sätt oavsett tiden på 

dagen. Enligt de lärarna stod enbart ordet dokumentation för det material/alster som 

eleverna har i sina pärmar där eleverna själva kan se vad de har gjort och de själva har 

utvecklats och så vidare. Med pedagogisk dokumentation menar de att 

 

Pedagogisk dokumentation är ju att hela tiden reflektera över det vi gör. 

Vi reflekterar  tillsammans med barnen, vår egen insats och utvärderar 

vad  vi gjorde bra/dåligt, det utvecklar oss alla både lärare och elever och 

verksamhet (Greta) 

 

Men de förklarar att båda sorternas dokumentation går ihop och blir till en pedagogisk 

dokumentation. De informanterna som arbetar inom fritids och enbart har en 

fritidslärarutbildning använder sig av begreppet dokumentation. Man anser att man helt 

enkelt inte har lärt sig något annat namn för det man dokumenterar i syftet mot 

systematiskt kvalitetsarbete.  
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Vi har helt enkelt inte lärt oss det ordbegreppet på den sortens 

dokumentation vi gör, men det är precis samma sak vi gör. Vi planerar, 

utför och utvärderar både själva och tillsammans med eleverna för att 

nästa gång utveckla aktiviteten  ( Jon) 

 

En annan lärare svarade att hon inte tänkt på de olika begreppen utan hon säger bara 

dokumentera, men när vi diskuterar lite vad hon menar med det så kommer hon själv 

fram till att det är en pedagogisk dokumentation hon gör. 

 
 
6.3 Planeringstid 
På frågan vad lärarna anser försvårar arbetet med dokumentationen är alla 

informanterna eniga i sitt svar. Det framkommer tydligt i alla intervjuerna som gjorts att 

lärarna anser att det finns alldeles för lite tid för att klara av att dokumentera på ett sätt 

som ger något av värde. De menar att vid flertalet tillfällen får de ta tiden från barnen 

för att hinna planera och dokumentera det som åligger dem att dokumentera.  

 

Vi planerade ibland i skogen när vi hade utedag på den fria leken för det 

var den enda tiden vi hittade. Att sitta och planera med andra lärare finns 

inte / (Ann) 

Vi måste ha barnfri tid om vi ska dokumentera mera, vi har haft våra 

planeringar med våra elever i samma rum, och det är ju inte så bra alla 

gånger./ (Anna) 

 

Man menar att det är faktorer som styr om de kan dokumentera som de borde enligt den 

skollag som de går under. För att kunna planera, utvärdera och följa upp arbetet krävs det 

att de har tid för det. Annars är det lätt att man bara dokumenterar i huvudet och det sedan 

inte kommer längre än så. 

många gånger under arbetets gång tänker man och kanske diskuterar med 

kollegan att detta var ju bra, eller det har vi missat osv, men sedan 

kommer det inte längre för det finns inte tid att sätta sig ner och skriva 

ner på datorn vad vi gjort, hur det gick och hur vi ska arbeta framåt i 
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verksamheten. Men jag och min kollega vet vad vi har pratat om, men 

det stannar där./ (Jon) 

 
 
6.4  Dokumentationssyfte 
När vi kommer till frågan hur lärarna idag dokumenterar framkommer det att alla 

dokumenterar i mer eller mindre utsträckning. Lärarna som arbetar kombinerat med 

förskoleklass/fritids dokumenterar jämnt över hela dagen oavsett vilken verksamhet det 

är för stunden, det är därför svårt att särskilja verksamheten ifrån varandra. Men de 

säger att  

 

“utan planering och dokumentation kan vi aldrig bedriva en 

verksamhet.”/ (Ann) 

 

De gör sina planeringar, utvärderingar och uppföljningar och skickar sedan resultaten 

till rektorn inför det årliga systematiska kvalitetsarbetet. Många gånger känner de dock 

sig tveksamma till dokumentationen då det känns som att ingen läser det ändå, men vi 

är ålagda att göra det. 
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7 Analys 

Genom intervjuer med fritidslärare har jag försökt att få förståelse och ökad kunskap om 

hur fritidslärarna använder sig av dokumentation i förhållande till verksamhetens 

måluppfyllelse samt det systematiska kvalitetsarbetet. I detta kapitel kommer jag ta upp 

det mest förekommande som visade sig efter att jag analyserat mina resultat. Det som 

framkom som tydligast i resultatet var tidsbrist för planering, lärarnas olika uppdrag, 

dokumentationens betydelse och reflektion. 

 
 
7.1 Tidsbrist för planering 
Ur fritidslärarnas perspektiv framkommer det tydligt i resultaten att lärarnas tid för att 

sitta ner och dokumentera för verksamheten ur ett systematiskt kvalitetsarbete där man 

planerar, genomför, följer upp och till sist analyserar är minimal. Lärarna får idag 

många gånger sitta i rummet med barnen eller till och med stå i skogen och planera, 

diskutera och reflektera över de aktiviteter de har haft. Det systematiska kvalitetsarbetet 

ska leda till en ökad måluppfyllelse men för att det ska vara möjligt krävs det mera tid 

redan i planeringsstadiet. Lärarna själva inser bristerna och önskar att de kunde jobba på 

andra sätt för att få mera tid för dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Och det 

resultatet är enigt med det som Andersson (2013) menar att fritidslärarna är de som bäst 

kan bedöma verksamheten i fritidshemmet, men samtidigt så menar hon eftersom 

dokumentationen stjäl tid från barnen och arbetet i gruppen så sänker det snarare 

kvalitén på verksamheten än höjer den (Andersson 2013) 

 
 
7.2 Fritidslärarnas olika uppdrag 
Fritidslärarnas olika uppdrag i skolan varierar men det är inte ovanligt att de har delade 

uppdrag i skola och fritidshem. Många gånger går fritidsläraren in som resurspersonal i 

en klass, eller hoppar in i olika grupper för att stötta klasslärarna i deras arbete. Att 

lägga sina förmiddagar på delade uppdrag i skolan gör att fritidslärarna själva anser att 

de tappar tid och fokus på den egna verksamheten. Ska lärarna även planera för sin tid i 
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skolan så vill skolan att lärarna prioriterar skolplaneringen före fritidsplaneringen. 

Alnervik (2013) menar även hon på att fritidslärarna inte riktigt har de övriga lärarnas 

förståelse för fritidshemmets verksamhet och planering och därför respekteras inte deras 

tid på samma sätt som de vanliga klasslärarnas tid (Alnervik 2013). 

 
7.3 Dokumentationens betydelse  
Något som framkommer ur alla lärarnas perspektiv angående dokumentationen på 

fritidshemmet är att det finns, måste göras och borde göras mera. Utan dokumentationen 

menar flera lärare att de inte kan bedriva en verksamhet. Alnervik (2013) menar att 

forskare ser dokumentation som ett sätt för oss alla i verksamheten, oavsett ålder, att 

lära sig nya kunskaper. Om dokumentationen görs på rätt sätt så skapar 

dokumentationen oss möjligheter att visa lärandet samtidigt som det hjälper till att 

utveckla verksamheten. Men lärarna ser ofta mera svårigheter med dokumentationen än 

de positiva effekter som dokumentationen kan ha på verksamheten. 

 
 
7.4 Reflektionens betydelse 
För att ett dokumentationsarbete ska bli helt klart måste man reflektera över vad man 

har gjort både själv, med kollegor men även med elevgruppen. Flera av lärarna säger att 

många gånger reflekterar de muntligt med varandra när de är på språng eller står och 

övervakar elevernas lek. Många gånger reflekterar de även ihop med barnen men man 

får aldrig tiden att sedan sätta sig ner och skriva in det i datorer eller på papper. Därför 

försvinner också viktig information till andra berörda lärare eller framtida kollegor som 

skulle kunna ha nytta av att se ett skrivet dokument på vad eleverna tyckte och tänkte 

om en viss aktivitet eller verksamhetens utformning. Taguchi (2000) säger att i 

dokumentationen måste lärarna ges möjligheter att kommunicera med eleverna och att 

få eleverna att reflektera över sina egna tankar och funderingar, då detta gör att de 

synliggör den egna erfarenheten och de ökar den egna lärprocessen (Lenz Taguchi 

2000) 
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7.5  Barnens delaktighet 
Skolan och fritidsverksamheten ska utgöra en demokrati där alla har rättigheter och 

skyldigheter att påverka sin utbildning. Att ge eleverna möjligheter att vara med i 

planering inför aktiviteter ökar möjligheten att få in demokratin i verksamheten. Enligt 

Reggio Emilias filosofi och teori så ser man på barnen som betydelsefulla medborgare 

som är viktiga att lyssna på. Reggio Emilia förespråkar att eleverna själva måste vara 

delaktiga i sin lärprocess och att de ska få göra det med alla sina sinnen och tillsammans 

med andra (Reggio Emilia institutet). I resultatet på undersökningen så framgår det att 

man är medvetna om demokratin och jobbar efter att få eleverna delaktiga i de beslut 

som görs. Eleverna tillfrågas och är med i diskussioner angående både aktiviteter, 

utformning på lokaler, mat osv. 

 

8 Diskussion 

Syftet med min undersökning är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få förståelse för 

dokumentation i förhållande till verksamhetens måluppfyllelse samt det systematiska 

kvalitetsarbetet. De frågeställningar som jag har fått besvarade är vad fritidslärarna 

anser om dokumentation och på vilket sätt de arbetar med dokumentation inom 

fritidshemmet idag. Resultatet visar att pedagogerna är väl medvetna om innebörden om 

begreppet dokumentation i förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. De inser att 

det är viktigt att dokumentera för att utveckla verksamheten. Lärarna är positiva till det 

nya kapitlet i läroplanen som är riktat till fritidshemmet. De anser det vara tydligare och 

mera konkret dessutom är de duktiga på att lyssna på barnen och bjuda dem in i att vara 

delaktiga i verksamheternas planering.  

Emellertid i dagens skola ligger det väldigt ofta i fritidslärarens tjänst att under 

förmiddagen jobba i en klass på något vis. Fritidslärarna har många uppdrag inom 

skolan som till exempel att arbeta mot elever med svårigheter, vara rastvakt, stötta upp i 

större klasser av olika anledningar utöver att hålla i den egna fritidsverksamheten på 

eftermiddagen. Enligt de undersökningar och intervjuer jag har gjort framkommer det 
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att tid för planering ofta är minimal och man tar tid från barnen och planerar när barnen 

leker runt omkring. För att  få en verksamhet att bli bra och utvecklas i rätt riktning 

verkar det vara viktigt att man ska ha möjligheter till att planera, genomföra och följa 

upp likt det tankesätt som ett systematiskt kvalitetsarbete utgår ifrån (Skolverket 2015).  

Det framgår även i de styrdokument som verksamheten ska utgå ifrån. Resultatet 

påpekar att fritidslärarna upplever att de behöver vara mer barnfria för att kunna följa 

upp hela processen kring dokumentation. Det räcker inte med att göra det i farten 

eftersom mycket går förlorat.  

Enligt systematiskt kvalitetsarbete så står det tydligt att skriftlig dokumentation kan 

regelbundet kontrolleras för att kunna identifiera och kartlägga utvecklingsområden som 

är viktiga för måluppfyllelse (Skolverket 2015). Dessutom är också sagt att 

dokumentation i avseende till systematiskt kvalitetsarbete är ett underlag för lärarnas 

egna utveckling av läroprocesser. Det stödjs av den teoretiska delen som anser att 

dokumentation som enbart en anteckning av en händelse inte är tillräckligt för att 

verksamheten i stort ska utvecklas. Det som Taguchi (2005) hävdar i sitt arbete är för att 

dokumentationen ska ha mening måste både elever och lärare ha diskuterat och 

reflekterat över händelsen i dokumentationen. Först då kan utvecklig ske. Barnens 

delaktighet är deras rättighet enligt barnkonventionen men också en möjlighet för 

lärarna att upptäcka vad barnens intresse är (2005). Enligt Alnervik (2013)  är språket i 

form av bild och ljud av stort värde när eleverna och lärarna gör en 

dokumentationsanalys tillsammans. Enligt styrdokumenten framgår det att om det 

brister i dokumentationsprocessen kan kvalitéten i verksamheten försämras eftersom 

lärandeprocessen stagnerar enligt teoretiska påståenden och det riskerar att målen i 

verksamheten inte uppfylls (Skolverket 2015). Dock hävdar styrdokumenten att det är 

personalens ansvar att skapa förutsättningar för måluppfyllelse. I en relativt 

nyutkommen avhandling som är riktad åt fritidshemmet hävdar författaren Birgit 

Andersson (2013)  att fritids saknar dokumentationsunderlag som är framåtriktande, det 

vill säga den pedagogiska dokumentationen som blir underlag till reflektion. Dessutom 

påpekas också att den traditionella fritidslärarens roll som är en person som ska skapa 
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en hemliknande miljö där barnen bland annat kan ha möjligheter till avkoppling, lek 

både inomhus och utomhus samt få utlopp för sin kreativa lust osv (Hippinen 2011) står 

i konflikt med det som det systematiska kvalitetsarbetet ställer som krav. 

 

Forskningen visar att inom förskolans och skolans värld är det som den mest självklara 

sak att dokumentera verksamheten i både stort och smått, medans på fritidshemmet 

finns det inte mycket forskat om dokumentationens betydelse eller utformning mer än i 

det systematiska kvalitetsarbetets syfte. På fritidsverksamheterna verkar man ha kommit 

lite i skymundan och en del verksamheter är nöjda som det är. Men enligt de 

styrdokument som finns så är fritidsverksamheten ålagd att dokumentera i kvalitets- 

syfte. Min undersökning visar på att många gånger så dokumenterar man i ett syfte bara 

för att man måste och man gör det utan att alla gånger egentligen har reflekterat i alla de 

banor som behövs för att det ska bli en rättfärdig uppföljning. De ifrågasätter varför de 

ska dokumentera för tomma ögon då ingen kommer läsa eller komma ihåg det ändå. 

 

Bjervås (2011) tar upp i sin bok att lärarna är osäkra på vad som ska dokumenteras, så 

riskerna finns ju även att lärarna inte bara stjäl tid från barnen utan också dokumenterar 

sådant som är utan värde för verksamheten (2011). Skolverket (2016) kommer med 

stödmaterial för att guida lärarna rätt i dokumentationsdjungeln och eftersom fritids nu 

har fått ett eget kapitel i Lgr 11 med centrala mål och syften så blir fritidshemmets 

verksamhet troligtvis lättare att utvärdera ifall de uppfyller de krav som är satta för 

verksamheten. Men lärarna finner det ändå svårt att synliggöra lärandet i verksamheten 

för de är ständigt med barnen, och de ges för lite barnfri tid att planera.  
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För att få ett mera rättvist resultat kunde jag ha försökt titta på mitt ämne ur flera olika 

aspekter så som utbildning/ ingen utbildning, personal på ett fritids i storstaden/ landet 

osv.  Min undersökning har enbart gjorts i en kommun på två olika skolor. Jag inser att 

resultatet skulle kunnat visa annorlunda om jag kanske hade haft mina intervjuer i olika 

kommuner då det är samma huvudman för alla de skolor som jag gjort min 

undersökning på. Tanken är då att i min undersökning har alla samma förutsättningar 

positiva och negativa, så som ekonomiskt, personalmässigt mm då det är i första hand 

huvudmannen som bestämmer vilka ramar varje skola har att utgå ifrån. Hade jag tagit 

skolor i olika kommuner hade kanske resultaten visat annorlunda i vissa avseenden. Jag 

funderar även över om undersökningens resultat kunde ha blivit annorlunda om jag 

hade valt att ha minst en informant som inte var mig bekant för att se om jag fick 

liknande svar därifrån för att kunna upptäcka om jag på något sätt stört intervjun på 

grund av våra tidigare kontakter. Det skulle även ha hjälp mitt resultat om jag hade gjort 

observationen för att se hur lärarna dokumenterade, men till detta fanns det inte 

tillräckligt med tid. 

 

Sammanfattningsvis visar min undersökning att lärarna behöver få den tid de behöver 

för att kunna planera, genomföra, utvärdera och reflektera både själva, kollegialt samt 

med eleverna. Det behövs för att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera och vara 

av värde. Att bara sätta bilder och alster på väggarna är inte en dokumentation som för 

verksamheten vidare i utvecklingen, även om det skapar en trivselkänsla och en fin sida 

att visa utåt. Låt lärarna jobba med det de är ämnade och utbildade för i första hand och 

den tid som blir över kan de hjälpa till att stötta upp i skolan med det som behövs. Eller 

så får man se över kraven och på vilka sätt man önskar att lärarna ska utveckla 

verksamheten på. För i dagens läge är fritidslärarna ofta låsta i skolvärldens verksamhet 

och förväntas där lägga mycket energi och fokus. Det gör att de tappar sin egna 

fritidsverksamhet och dess utveckling. 
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Bilagor 

Bilaga A Inbjudan intervju 
HEJ! 
  
Mitt namn är Rose Marie Johansson och jag går utbildningen grundlärare med 
inriktning mot fritidshem. Jag har nu kommit till den sista etappen i min utbildning för 
att bli färdig lärare, det beryktade självständiga arbetet, C uppsatsen.  

Jag fick tips från min klasskamrat XXX  att jag kanske kunde fråga er om hjälp. Nu 
undrar jag om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en intervju i syfte att samla data 
inför min uppsats?  
Min intervju kommer ta ca 30 min och kommer handla om fritidshemmets 
dokumentation samt om det nya förslag som finns på skolverkets hemsida där ett 
förtydligande av fritidshemmets mål och uppdrag finns.  

Bifogar förslaget: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.242913!/Menu/article/attachment/Fritidshem_L
gr11_Regeringsredovisning.pdf 
 
I min intervju är jag inte ute efter att på något sätt bedöma hur ni dokumenterar, utan är 
intresserad av OM det görs, och vad ni gör, för vem osv.  
 
Ni får gärna läsa igenom förslaget så ni vet vad det gäller innan jag kommer. 
 
Jag skulle vilja göra en ljudinspelning av vår intervju för att lättare kunna bearbeta 
materialet. Er medverkan utgår från konfidentialitetskravet där det insamlade materialet 
är konfidentiellt och kommer behandlas därefter. Era namn kommer att kodas och 
insamlad data kommer bara nyttjas som underlag till min uppsats, därefter kommer det 
raderas så fort mitt arbete är klart och godkänt. Er medverkan är frivillig och ni kan 
tacka nej till intervjun eller medverkan i min datainsamling när helst ni önskar, det 
insamlade jag ev. har fått in från er innan dess kommer då att raderas.  
 
Känner ni någon som jobbar inom fritidsverksamheten som även är intresserad av 
dokumentation och som ni tror skulle kunna bidra med någonting till min insamling av 
data skulle jag bli glad för hänvisning. 
 
Ha en fortsatt bra dag, och jag hoppas ni känner att ni kan och vill hjälpa mig med detta. 
 
Mvh // Rose Marie Johansson  
 
                  070 XXXXXX 
                  04XX XXXXXX 
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Bilaga B  Intervjufrågor 
 
Mall för intervju. 
SYFTE:  
Syftet med min uppsats är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få förståelse för 

dokumentation i förhållande till verksamhetens måluppfyllelse samt det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att ställa frågorna. 

Vad anser fritidslärarna om: 

● Dokumentationens betydelse? 

● Vad har reflektionen för betydelse för dokumentationen? 

● Och hur blir barnens delaktighet synlig i dokumentationen? 

 

 

 
Muntlig intervju Maj 2016: 

Rent spontan: Vad anser du om det nya förslag som ligger hos regeringen ? 

 

Kommer detta förändra ert sätt att tänka och arbeta? 

 

Hur kommer ni kunna påvisa att ni uppnår de mål i undervisningen på fritidshemmet 

som är föreskrivna? 

 

Är dokumentation en väg att gå? 

 

Ni är ålagda att dokumentera inför systematiskt kvalitetarbete, Hur går det till? 
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Vad anser du är skillnaden på dokumentation och pedagogisk dokumentation? 

Vilken sorts dokumentation använder ni er av idag? 

 

Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation idag? 

 

Tror du det nya förslaget kommer kräva mera pedagogisk dokumentation ifall vi ska 

bedriva undervisning på fritids? 

 

Kommer ditt arbete med pedagogisk dokumentation förändras ifall det nya förslaget 

träder in? 

 

Vad underlättar arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

Vad försvårar arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

 

Har ni några skrivna riktlinjer för arbetet med pedagogisk dokumentation? / 

dokumentation? 
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Tillägg med intervjufrågor via mail Nov. 2016: 

● Har det nya kapitlet förändrat något i ert sätt att tänka kring dokumentation och 

att arbeta med dokumentation? 

● Hur kommer ni kunna påvisa att ni uppnår de mål i undervisningen på 

fritidshemmet som är föreskrivna? 

 

● Är dokumentation en väg att gå? 

 

● Ni är ålagda att dokumentera inför systematiskt kvalitetarbete, Hur går det till? 

 

● Vad anser du är skillnaden på dokumentation, pedagogisk dokumentation och 

systematiskt kvalitetsarbete? 

● Vilken sorts dokumentation använder ni er av idag? 

 

● Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation idag? 

 

● Tror du det nya förslaget kommer kräva mera pedagogisk dokumentation ifall vi 

ska bedriva undervisning på fritids? 

 

● Vad underlättar arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

● Vad försvårar arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

 

● Har ni några skrivna riktlinjer för arbetet med pedagogisk dokumentation? 

/dokumentation? 

● Finns skrivna riktlinjer angående dokumentation utifrån det systematiska 

kvalitetsarbetets synhåll? 
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