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Abstrakt 
What does the preschool teacher choose to document? A qualitative study based on 

preschoolers' experiences of documentation. 

 

I detta examensarbete kommer ni att få ta del av förskollärares tankar och erfarenheter 

med dokumentation. Vårt syfte med studien var att undersöka vad förskollärarna 

dokumenterar och varför, samt vilka svårigheter som finns med dokumentationen. 

Kvalitativ datainsamling ligger till grund för denna undersökning och den är baserad på 

intervjuer kombinerat med ljudupptagningar.  

I resultatet framkommer det att uppdraget med dokumentation är komplext och att det 

handlar om att tillgodogöra många olika intressenter som i sin tur har olika syften med 

dokumentationen. Dokumentation handlar enligt förskollärarna till stor del om att ta 

kort, filma, observera och anteckna sådant som händer under planerade aktiviteter 

tillsammans med barnen. Eftersom att dokumentationen ligger till grund för politiker, 

chefer, den egna verksamheten och vårdnadshavares intressen var det enligt 

förskollärarna svårt att veta vad som faktiskt är en dokumentation.  

 

 

Nyckelord 
Dokumentation, Förskola, Systematiskt kvalitetsarbete, Svårigheter 

 

Tack 
Ett stort tack till de förskollärare som har ställt upp på våra intervjuer och tack till vår 

handledare som har väglett oss genom arbetet. Vi vill även tacka varandra för att vi har 

stöttat och peppat varandra genom allt slit under dessa veckor. 
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1 Inledning 
 

”Varför dokumenterar du?” 

 

”dels gör vi det för vår skull och för barnens skull. Men från början kommer det ju 

uppifrån det är ju därför man börjar dokumenterar från början. För det är sagt att man 

ska dokumentera. Sen är det ju bra för min egen skull, för barnens och verksamhetens 

skull”. (Förskollärare B, 2017-09-27) 

 

Hur vet förskolläraren vad som ska dokumenteras på förskolan och varför upplever 

förskolläraren att det är det just detta som ska dokumenteras. Vilka svårigheter finns det 

med dokumentationen och vilka styrdokument finns det för hur förskolläraren ska göra 

sin dokumentation. Detta är frågor som vi har uppmärksammat under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och som ligger till grund för vår kommande 

undersökning.  

 

I syfte att skapa god kvalité i förskolan och för att förskolläraren ska kunna utvärdera- 

och utveckla verksamheten krävs det att den dagliga verksamheten dokumenteras. Den 

dokumentation förskolläraren gör ska sedan agera som ett slags underlag inför det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Dock kan vi inte undgå notera att vad som 

dokumenteras skiljer sig väldigt mycket åt beroende på förskollärares erfarenheter av 

dokumentation och vilket fokus förskolläraren har med sin dokumentation. Vad är det 

egentligen som dokumenteras på förskolan och varför väljer förskolläraren att 

dokumentera just detta. Inför vår kommande yrkesroll som förskollärare är det därför 

intressant att undersöka vad den individuella förskolläraren väljer att dokumentera och 

vilka svårigheter det finns med dokumentationen i syfte att bidra till utvärdering, 

utveckling och uppföljning. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att försöka synliggöra vad det är som dokumenteras i 

förskolan och varför. Det ligger även i vårt intresse att undersöka vilka svårigheter 

förskolläraren kan uppleva med sin dokumentation på förskolan. 

 

• Vad väljer förskolläraren att dokumentera och varför? 

• Vilka svårigheter upplever förskollärarna att det finns med  

            dokumentation? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att presentera ett urval av den litteratur som finns inom 

området dokumentation, vad som dokumenteras och i vilken betydelse den har för det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. 

 

2.1 Styrdokument för dokumentation 

Förskolan styrs sedan år 1998 och framåt av en läroplan som anger de olika mål och 

riktlinjer för hur arbetet i förskolan ska gå till. Det är upp till förskolechefen att se till så 

att dessa mål och riktlinjer följs. År 1998 fick förskolan sin första läroplan utfärdad av 

regeringen med en samling föreskrifter för hur arbetet med dokumentation, utvärdering, 

uppföljning och utveckling skulle bedrivas i förskolan. Syftet med detta var att 

tydliggöra förskolans arbete och vad som skulle ingå i verksamheten (Vallberg Roth 

2011)  

 
2.1.1 Reviderad läroplan för förskolan år 2010 och 2016 

År 2008 fick skolverket i uppdrag av regeringen att göra kompletteringar och förtydliga 

vissa av de mål som fanns beskrivna i läroplanen för förskolan från år 1998 (Eriksson 

Bergström och Yourston 2017). Kompletteringen av läroplanen för förskolan handlade 

om utformningen av uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, målområden 

som språk och matematik, men också förskollärares och förskolechefers olika 

ansvarsområden inom förskolan. Dessa förslag utgjorde en ny och reviderad läroplan för 

förskolan som skulle komma att kallas läroplanen för förskolan 1998 reviderad år 2010 

(Eriksson Bergström och Yourston 2017). Den senaste revideringen av läroplanen för 

förskolan gjordes år 2016 och här reviderades texten “2.5 övergång och samverkan”. 

 

I läroplanen för förskolan står det att dokumentationen ligger till grund för den 

utvärdering och utveckling som görs i syfte att skapa kvalitet på förskolan:  

 

“För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras.” (Skolverket, 2016 s:14) 

 

2.2 Vad är dokumentation? 

Dokumentation på förskolan handlar om att förskolläraren med hjälp av anteckningar, 

fotografier, bilder, videofilmer, ljudinspelningar, observationer och intervjuer 

dokumenterar sådant som sker på förskolan. Tanken med dokumentationen är att den 

ska vara tillbakasyftande och att den ska fånga något som har hänt (Lenz Taguchi 

2013). Dokumentationen har skrivits fram i samband med den reviderade läroplanen 

och den ska nu ske systematiskt och ligga till grund för förskolans systematiska 

kvalitetsarbete (Eriksson, Bergström och Yourston 2017). Dokumentationen är inte till 

för att jämföra barnen eller på något sätt dokumentera måluppfyllelse utan 

dokumentationen ska enbart handla om barnens individuella lärprocesser och om 

verksamheten kan tillgodose detta. Att vi ska dokumentera idag i förskolan är det ingen 

tvekan om däremot varför och vad förskolläraren ska dokumentera är mer osäkert enligt 

forskarna (ibid). Här menar Svenning (2011) att det uppstår en problematik då den som 

dokumenterar hela tiden gör aktiva val gällande vad som faktiskt ska synliggöras och 

lyftas fram på förskolan samtidigt som denna person kanske inte har tillgång till all 

information kring det som faktiskt dokumenteras. Att dokumentera det som sker och hur 
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andra personer upplever det som sker på förskolan är enligt Svenning (2011) både en 

stor och nästintill omöjlig uppgift för förskolläraren. 

 

2.3 Förändrat dokumentationsuppdrag 

Enligt Emilson och Pramling Samuelsson (2012) har ett paradigmskifte skett vad gäller 

olika teorier om barns utveckling och lärande. Detta i sin tur har även lett till att 

dokumentationen fått ett uppsving och är ett mer högprioriterat ämne. För att kunna ge 

bättre förutsättningar till dokumentation investerar därför många förskolor mer i 

kompetensutveckling och tekniskt utrustning så som lärplattor och datorer. 

 
2.3.1 Förskollärares synsätt på dokumentation 

Alvestad och Sheridan (2014) menar att förskollärarens synsätt på barn, barndom och 

barns lärande är avgörande för vilken typ av dokumentation som används på förskolan. 

Forskarna visar också att dokumentationen som verktyg har många olika roller att spela 

och att det används av förskollärare på olika sätt beroende på vad förskolläraren väljer 

att dokumentera. Detta menar Svenning (2011) ger förskolläraren både makt och ansvar 

gentemot vilken dokumentation som synliggörs på förskolan. 

 
2.3.2 Vad dokumenteras? 

Svenning (2011) menar att vad som dokumenteras handlar om de medvetna val 

förskolläraren gör när hen väljer ut vad som ska dokumenteras- respektive inte 

dokumenteras och detta får också konsekvenser för vad som synliggörs på förskolan. 

Vad som ska dokumenteras tycks därför vara en utmaning då dokumentationen är tänkt 

tjäna många olika och varierande syften. Dokumentation ska ge information till många 

olika intressenter som vårdnadshavare, ledningen och politiker, men det är också ett 

verktyg för att dokumentera barns individuella lärprocesser, samtidigt som det är ett 

verktyg för förskolläraren att kunna dokumentera och applicera ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot sig själv i sin egen yrkesroll (Alvestad och Sheridan 2014).  

Vad som ska dokumenteras tycks därför bli väldigt svårtolkat och komplext. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) sammanfattar vad som ska dokumenteras i följande citat: 

 

“Vad är det vi vill förstå? Om jag ska förstå vad jag ska dokumentera 

måste jag först och främst bli nyfiken på något” (Åberg & Lenz Taguchi 

2005:19) 

 
2.3.2.1 Dokumentation till vårdnadshavare 

Dokumentation som information handlar om att registrera och informera barnens 

vårdnadshavare om olika aktiviteter som barnen har deltagit i. Här tycks det ligga 

väldigt lite fokus på vad barnen faktiskt har lärt sig och vårdnadshavarna får oftast ta del 

av vad som har dokumenterats först efter det att själva aktiviteten har ägt rum (Alvestad 

och Sheridan 2014). Även Jensen och Jensen (2008) skriver att i det dagliga samarbetet 

med förskolan brukar information till barnens vårdnadshavare ske via föräldrabrev med 

information om aktiviteter som ska genomföras eller som har genomförts på förskolan. I 

denna typ av dokumentation är det vanligt att bilder på barnen används i syfte att 

förmedla förskolans vardag till vårdnadshavare och andra intressenter. 

 
2.3.2.2 Bild och text som dokumentation 

Dokumentation i form av fotografier och videoinspelningar blir alltmer vanliga då de 

inte tar lika lång tid och förskollärare upplever att de kan vara mer aktiva- och 

närvarande tillsammans med barnen. Foton och videofilmer erbjuder också förskollärare 
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att lättare få syn på det som intresserar barnen, hur de är och beter sig i olika 

“lärandesituationer” (Alvestad och Sheridan 2014).  

 
2.3.2.3  Förskollärares planering av dokumentation 

Alvestad och Sheridan (2014) uttrycker också att vissa förskollärare verkar tro att 

planeringen av dokumentationen är tillräcklig för att säkra barnens lärande- och 

välbefinnande, vilket inte är fallet. Även om planeringen av dokumentationen är viktig 

för att kunna säkerställa att läroplanens mål uppnås är det minst lika viktigt att vara 

medveten om att dokumentationen också måste handla om barnens individuella 

lärprocesser. 

 
2.3.2.4  Pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

I syfte att kunna förstå barns lärprocesser har ett nytt arbetssätt vuxit fram som kallas 

för pedagogisk dokumentation. Detta är ett verktyg framtaget för att följa upp, utvärdera 

och utveckla verksamheten i förskolan menar Palmer (2012). Arbetssättet handlar om 

att pedagogerna med hjälp av metoder som bild, film, observationer och anteckningar 

ska kunna dokumentera det som sker i förskolans dagliga verksamhet. Emilsson och 

Pramling Samuelsson (2012) i enlighet med Svenning (2011) skriver  att pedagogisk 

dokumentation används som ett verktyg till pedagogerna för att synliggöra de 

pedagogiska processerna för barnen samt att alla tillsammans kan analysera och 

reflektera kring den dokumentation som skett. Dessa reflektioner ska göras tillsammans 

med barnen för att de ska få en förståelse för den lärprocess som de själva har gått 

igenom. 

 

Trots att Skolverket (2016) skriver fram pedagogisk dokumentation som ett 

positivt  arbetssätt finns det också kritiska röster till arbetsverktyget. Emilsson och 

Pramling Samuelsson (2012) ställer sig också frågande om hur bra pedagogisk 

dokumentation som verktyg egentligen är. Pedagogisk dokumentation kan ta mycket tid 

från pedagogerna dels i arbetslaget men även i barngruppen, när pedagogen är upptagen 

med att dokumentera finns det inte tid att vara helt närvarande i nuet tillsammans med 

barnen. Lenz Taguchi (2000) menar på att ett arbete med pedagogisk dokumentation 

riskerar att bli normaliserade och stelna, likt andra tidigare formulerade pedagogiska 

praktiker, metoder och filosofier. Därför är det viktigt att vara medveten om att alla 

former av nya arbetssätt och förändringsarbeten alltid riskerar att producera nya 

diskurser och praktiker.  

 
2.3.3 Förskollärares arbete och analys  av dokumentation 

Föräldrar och politiker ska kunna få en insyn i verksamheten och vad som sker på 

förskolan, samtidigt som även barnen i förskolan ska vara delaktiga och tillsammans 

kunna reflektera över sina processer, som det tydligt visas på i läroplanen för förskolan. 

Tanken med dokumentation är att den ska kunna användas som ett utvecklingsverktyg i 

förskolan och då krävs det att förskolläraren i efterhand arbetar aktivt med analys och 

reflektion kring det insamlade materialet så att det inte bara “fastnar” i en kamerarulle. 

Därför är det viktigt att arbetet med dokumentationen inte blir planlöst på ett sådant sätt 

som gör att det blir svårt att se hur dokumentationen ska kunna användas och påverka 

den fortsatta verksamheten på lång sikt (Eriksson 2015).  

 
2.3.4 Vem dokumenteras? 

Efter detta paradigmskiftet ska även dokumentationen på förskolan fokuseras på och 

handla om det unika barnet istället för det mer generella barnet som det tidigare gjorts 

(Emilsson och Pramling Samuelsson 2012). Förskolläraren ska kunna se och 
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dokumentera alla barns utveckling och lärande. Samtidigt lyfter Vallberg Roth (2014) 

det faktum att det uppstår ett dilemma kring hur den enskilda individens dokumentation 

ska användas för att utveckla verksamheten samtidigt som dokumentationen inte ska 

användas för att utvärdera enskilda individer mot enskilda mål och krav. 

 
2.3.5 Vilka svårigheter finns det med dokumentation? 

Kroeger och Cardy (2006) menar på att det finns många svårigheter med 

dokumentation, dels den begränsade förståelse av vikten med dokumentationen, men 

också vad och hur den ska göras samt vilket syfte den har tänkt att tjäna. Vidare menar 

också Kroeger och Cardy (2006) att sådant som tid, resurser och organisationen kan 

försvåra arbetet med dokumentation på förskolan.  

 

Ytterligare en svårighet med dokumentationen är vilken roll vårdnadshavaren har och 

hur mycket de har att säga till om. Jonsdottir och Nyberg (2013) gemensamt med Jensen 

och Jensen (2008) skriver att det tidigare var förskolläraren som bestämde vad som 

dokumenterades på förskolan och förskolläraren hade också tolkningsföreträde i relation 

till barnets vårdnadshavare, men i och med revidering av läroplanen har detta 

förändrats. Idag förväntas barnens vårdnadshavare vara mer delaktiga i förskolan och de 

har på så sätt en möjlighet att påverka den dokumentation som sker. Dock lyfter ändå 

Jonsdottir och Nyberg (2013) det faktum att vårdnadshavares verkliga delaktighet och 

inflytande i förskolan kan vara tvetydigt. I vissa fall finns det en önskan från 

förskollärare att vårdnadshavarna ska bidra med delaktighet och inflytande i förskolan, 

medan andra menar att förskollärare erkänner vårdnadshavarnas rätt till delaktighet och 

inflytande men de önskar inte någon reell påverkan från dem.  

 

2.4 Systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation som grund 

I läroplanen för förskolan från år 2010 finns det riktlinjer som handlar om systematiskt 

kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på den dokumentation som 

förskolläraren gör i verksamheten och detta arbete ska sedan utvärderas, utvecklas och 

följas upp. Systematiskt kvalitetsarbete ska vara inriktat på att uppfylla de nationella 

målen för förskolan, men de ska också synliggöra vart det kan behövas ytterligare 

resurser (Eriksson Bergström och Yourston 2017) och (Håkansson 2013). Ytterligare 

resurser i förskolan ska på sikt bidra till att kvaliteten på alla förskolor blir likvärdig, 

men också att den svenska skolan blir mer konkurrenskraftig på den globala marknaden. 

Dock menar Håkansson (2013) att arbetet med dokumentation och systematiskt 

kvalitetsarbete i dagsläget inte tycks ge några garantier för ökad måluppfyllelse eller 

kvalitet. 

 
2.4.1 Syftet med systematiskt kvalitetsarbete 

 

“För vem ska utvärderingen göras?” skriver (Åsen, 2015:77).  

 

Här talas det om olika syften men också olika intressenter i relation till verksamheten 

som finns runt en förskola och skola. Förvaltning, politiker, vårdnadshavare och barn är 

exempel på intressegrupper i samhället som ska kunna få inblick i förskolans 

verksamhet. Dessa intressegrupper har olika stort inflytande och ansvar i förskolans 

verksamhet men de alla ingår i det demokratiska styrsystemet. Syftet med utvärderingen 

av dokumentationen skiljer sig därför också åt mellan dessa olika grupper (ibid). 

 

Åsen (2015) menar att organisationer i det moderna samhället tenderar att utvärdera 

verksamheten kontinuerligt likt en ritual, men frågan om varför man ska utvärdera och 
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hur utvärderingarna ska användas lämnas oftas obesvarade. Förenklat tycks det handla 

om kontroll av verksamheten, se till så att verksamheten förändras och- eller utvecklas, 

men också att upplysa och bringa med ny kunskap om verksamheten skriver. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Vår undersökning, analys och tolkning utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv som 

handlar om mänskliga erfarenheter och hur vi förstår människans upplevelser menar 

Denscombe (2016) och Allwood och Erikson  (2017). Fenomenologin vill inte förklara 

orsaker och vill undvika olika former av antaganden. Istället vill den försöka förklara 

hur människor upplever olika aspekter av sina liv och den vill försöka nå dessa 

upplevelser på ett objektivt och neutralt sätt. Detta teoretiska ramverk bygger på 

förmågan att kunna se och presentera erfarenheter som någon annan har upplevt, på ett 

troget sätt skriver Denscombe (2016). Det handlar om att kunna sätta sin in och försöka 

förstå en annan människas erfarenheter och upplevelser utan att färga dem av sina egna 

antaganden och åsikter.  

 

Med fenomenologin som grund för vår datainsamling får respondenterna i uppgift att 

berätta om eller svara på en intervjufråga utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter. 

Här menar Allwood och Erikson (2017) att den data som samlas in kan beskrivas som 

en form av “upplevelsedata eller fenomenologisk” data som i sin tur beskriver 

deltagarnas egna beskrivningar av sina upplevelser. Vid en bearbetning och analys av 

den fenomenologiska datan är det sedan viktigt att försöka hitta och isolera specifika 

teman eller berättelser av sådant som beskriver det som studeras. Allwood och Erikson 

(2017) uttrycker också att det är deltagarnas upplevelser och berättelser som 

ska  framträda, inte forskarnas teoretiska kunskaper och förståelser inom ämnet.  

 

Då det fenomenologiska perspektivet bygger på att kunna beskriva och förstå 

människans upplevelser av fenomen valdes detta perspektiv som grund för vår 

undersökning. Detta då vår undersökning bygger på just förskollärares upplevelser och 

erfarenheter av fenomenet dokumentation.   
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4 Metod 
I det här kapitlet kommer vi redovisa för metodval, val av undersökningsgrupp, hur 

intervjuerna utfördes samt vilka etiska ställningstaganden vi har förhållit oss till. 

 

4.1 Intervju som metod 

Inför vår undersökning behövde vi ta ställning till om vi skulle använda oss av 

kvantitativ eller kvalitativ metod vid insamlingen av data. Kvantitativ data omfattar 

oftast sådant som siffror, olika mätningar eller insamling av officiell statistik medan 

kvalitativ data kan vara observationer, intervjuer samt ljud- och filminspelningar 

(Larsen 2009). För att vi skulle kunna undersöka vad förskolläraren väljer att 

dokumentera i förskolan behövde vi välja en metod som tillät oss att kunna ställa 

följdfrågor på respondenternas svar. Därför valde vi att använda oss av kvalitativ 

datainsamling som underlag för vår undersökning. Intervjuer utifrån förberedda 

frågeställningar kombinerat med ljudinspelningar fick därför ligga till grund för hur vår 

undersökning skulle genomföras. I syfte att få kvalitativ data behövde vi förbereda oss, 

organisera och bearbeta våra intervjufrågor för att kunna använda dessa senare på ett 

systematiskt och kvalitets fullt sätt. 

 

Själva intervjuerna var kvalitativa intervjuer som till formen liknar ett vanligt samtal 

men har ett bestämt fokus då vi valde att utgå ifrån våra intervjufrågor (se bilaga A), 

(Kihlström 2007). 

 
4.1.1 Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna (se bilaga A) som vi förberedde bestod av öppna frågeställningar i 

form av vad, hur, när och varför. Dessa frågeställningar är enligt  Denscombe (2016) 

lättare att undersöka då de tenderar att ge mer information och den intervjuade får själv 

formulera sitt svar på frågan utan styrning av forskarna. För att vi som forskare lättare 

skulle kunna arbeta med våra intervjufrågor skapade vi ett gemensamt dokument på 

internet. Här kunde vi båda två arbeta med samma dokument samtidigt då det både 

uppdaterades och sparades i realtid. Intervjufrågorna som vi gjorde baserades på våra 

frågeställningar i syftet. När vi hade skrivit klart alla intervjufrågor valde vi att 

kategorisera dem i en specifik ordningsföljd. Denna form av sortering av 

intervjufrågorna var viktig då vi som forskare inte ville ställa de mest komplexa 

frågorna i början av intervjun utan vi ville locka respondenten att fullfölja intervjun med 

hjälp av att ha lättare uppvärmningsfrågor i början. 

 
4.1.2 Ljudupptagning och transkribering 

För att vi skulle kunna fokusera på intervjun och samtalet som var mellan oss forskare 

och respondenten valde vi att använda oss av ljudupptagning. Ljudupptagningen 

möjliggjorde att vi senare kunde göra transkriberingar av samtalen. Dessa 

transkriberingarna blir enligt Denscombe (2016) värdefulla då vi som forskare kommer 

i närkontakt med den insamlade data vi har gjort och vi kan på så sätt också lättare göra 

jämförelser mellan de svar vi fått och upptäcka detaljer. När vi hade avslutat 

intervjuerna och samlat in vårt material började vi direkt att bearbeta och transkribera de 

insamlade materialet. Detta material sparades ner i ett dokument på internet som vi båda 

hade tillgång till och som vi sedan kunde använda i resultatet till vår undersökning. 
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4.2 Urval 

I valet av förskolor där intervjuerna skulle genomföras utgick vi ifrån ett så kallat 

“bekvämlighetsurval” (Björkdahl Ordell i Dimenäs 2007) Detta innebar för oss som 

forskare att vi kontaktade förskolor och förskollärare som vi sedan tidigare hade haft 

någon form av kontakt med eller relation till. Totalt blev detta sex stycken förskollärare 

som ville medverka i vår undersökning. Alla sex förskollärare arbetar på olika förskolor 

och förhoppningen med detta var att kunna få se variationer mellan de olika 

förskollärarnas svar. Vi valde att endast intervjua förskollärare då vi ville att vår 

undersökning skulle baseras på svar från människor med liknande erfarenhet och 

utbildning. Förskollärarna som deltog i intervjuerna  hade arbetat inom förskolan mellan 

8 månader till 26 år. Vi har valt att kalla förskollärarna för A,B,C,D,E,F för att skydda 

deras identiteter. 

 

4.3 Genomförande 

Nedan beskrivs processerna för hur intervjuerna har genomförts i de tre olika stegen, 

förberedelse, genomförande och transkribering. 

 
4.3.1 Förberedelse inför intervju 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi en planering av syftet med vår intervju och 

vilka intervjufrågor som var relevanta för vår undersökning. I vår planering tog vi även 

hänsyn till vilka personer som skulle ingå i undersökningen (se 3.2 urval). Innan 

intervjuerna kunde genomföras mailade vi och ringde till de förskolor och förskollärare 

som vi önskade medverka i vår undersökning. Inom några dagar hade vi fått sex stycken 

bekräftade intervjuer på sex olika förskolor. Vi gjorde ett schema för vilka dagar vi 

kunde genomföra våra intervjuer. Vi valde att genomföra den första och den sista 

intervjun tillsammans för att kunna hjälpa och stötta varandra i de fall där någon av oss 

fastnade eller inte kom vidare med sina intervjufrågor. Innan intervjuerna påbörjades 

fick respondenterna skriva under ett samtyckeskrav (se bilaga A) där de godkände att vi 

fick använda det insamlade materialet till vår undersökning. 

 
4.3.2 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes i ett tyst rum på förskolan för att vi skulle få så god kvalitet 

som möjligt på ljudupptagningarna. Denscombe (2016) menar att vid intervjuer “ansikte 

mot ansikte” krävs det att vi som forskare är skickliga och förberedda för att kunna 

bibehålla fokus och för att kunna ställa så bra frågor som möjlig i syfte att få bra och 

uttömmande svar. Vi utgick därför alltid efter våra förberedda frågeställningar under 

intervjuerna (se bilaga 1) och styrde tillbaka samtalet i de fall där den intervjuade 

svävade ut i sina svar. 

 
4.3.3 Transkribering av intervju 

Efter varje intervju transkriberade vi våra ljudupptagningar enskilt och skrev ner allt de 

intervjuade sa i ett gemensamt dokument på internet. Ljudupptagningarna bestod av 

totalt 204 minuter insamlad data och vi fick totalt transkribera tre intervjuer var. När 

transkriberingarna från varje respondent var klara skapade vi ett helt nytt dokument på 

internet med våra ursprungliga frågeställningar (se bilaga 1). Under varje separat 

intervjufråga la vi sedan in varje persons svar för att vi lättare skulle kunna jämföra de 

sex personernas olika svar utifrån samma frågeställning. Efter att vi gjort denna 

sammanställning av respondenternas svar gjorde vi också en kartläggning i vårt resultat 

där vi letade efter likheter, skillnader, teman och potentiella kategoriseringar. Under 
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arbetets gång gjorde vi också minnesanteckningar när vi gjorde nya upptäckter eller såg 

något som skulle var intressant till vår senare diskussion och analys. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vi utgick från vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav när vi genomförde vår 

undersökning. Inför intervjuerna hade vi skapat ett dokument som skulle signeras där 

respondenterna gav samtycke till sitt deltagande enligt samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). För att kunna uppfylla informationskravet valde vi att kontakta 

de förskolor där vi skulle genomföra vår studie för att kort beskriva vilka vi var och 

syftet med vår undersökning. Vi tog även hänsyn till konfidentialitetskravet då namnen 

på de intervjuade är fiktiva för att inte avslöja något om de intervjuades identiteter 

(Vetenskapsrådet 2002). All insamlad data i form av ljudupptagning kommer enligt 

nyttjandekravet att förstöras efter att undersökningen är avslutad. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Här vill vi förhoppningsvis kunna synliggöra om resultatet hade kunnat bli annorlunda 

med något annat metodval eller om vi hade kunnat använda vår befintliga metod på ett 

annat sätt. Vi kommer att diskutera valet av intervju som metod samt vilka för- och 

nackdelar det fanns med detta. 

 

Valet av intervju som metod samt vilka för- och nackdelar det fanns med detta. En av 

fördelarna med att använda intervju som undersökningsmetod var att vi fick konkreta 

svar samt att vi kunde ställa eventuella följdfrågor eller be respondenten att utveckla sitt 

svar under den pågående intervjun. Att använda intervju som undersökningsmetod 

erbjöd också att vi faktiskt kunde upptäcka och synliggöra förskollärarnas egna 

erfarenheter och upplevelser av dokumentation. Några av de responderade hade önskat 

att få våra frågor mailade till sig innan intervjun i syfte att kunna förbereda sig, men då 

förklarade vi att vår önskan var att svaren skulle bli så spontana som möjligt i syfte att 

verkligen kunna fånga upp förskollärarens spontana upplevelser och tankar. Vi ville 

undvika att hamna i en situation där förskollärarna hade kunnat förbereda sig och där de 

hade en färdig mall att svara utifrån. Vi förklarade också att ämnet var dokumentation 

och att frågorna skulle vara så pass “enkla” att de utifrån sin vardag på förskolan borde 

kunna svara på dem utan några direkta svårigheter. Utöver detta kunde vi i vår 

transkribering se att vi hade valt att ställa några av intervjufrågorna på ett mindre 

fördelaktigt sätt. Under de fem första intervjuerna ställde vi frågan “Vad är 

dokumentation för dig?” tillsammans med frågan “ Varför är just detta dokumentation 

för dig?” (Se bilaga A). Detta upplevde vi som en nackdel i vår analys då 

respondenterna inte svarade på frågan varför och vi som intervjuade glömde själva bort 

att påminna respondenterna om att utveckla sina svar. Detta gjorde det svårare för oss 

att hitta svaret på frågan varför då många av respondenterna hade svarat på den frågan 

vid andra tillfällen under intervjun. Om vi hade ställt frågorna separat hade vi lättare 

hittat svaren på våra frågor jämfört med hur det blev nu då vi fick leta igenom all 

transkribering för att hitta svaren på frågan varför. Det hade sparat oss tid om vi hade 

varit mer uppmärksamma på detta och inte tappat fokus på vissa av intervjufrågorna.  

 

Nackdelar med att använda intervjuer som kvalitativ metod är att de tar upp mycket tid 

både till förberedelser, genomföranden och efterarbete. Det uppstod också situationer 

under intervjuerna där respondenten hamnade på sidospår beroende på vilken relation vi 

som forskare hade med respondenten. Om vi exempelvis istället hade valt en kvantitativ 

metod i form av en enkät hade vi direkt kunnat få svar på våra intervjufrågor och då 
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hade det inte funnits någon risk alls att hamna på sidospår. I de fall där intervjuerna 

faktiskt hamnade på sidospår kan inte någon annan än vi som forskare hållas ansvariga 

för hur intervjun blev. Denscombe (2016) menar att det är upp till den som sköter 

intervjun att hålla fokus och försöka styra in samtalet på rätt spår igen. Detta ser vi på i 

efterhand som en lärdom.  

Ytterligare ett beslut vi tog var att bortse ifrån observationer som val av metod till vår 

undersökning. Detta gjorde vi för att vi inte ville riskera att hamna i en situation där vi 

bedömde förskollärarna och deras individuella arbete med dokumentation. Annars hade 

observation som metod kunnat vara ett bra komplement till våra intervjuer med 

förskollärarna och då hade vi kanske fått ett annat resultat än det vi fick som var baserat 

på enbart intervjuer.  

 

Utöver de för- och nackdelar ovan som vi har övervägt upplever vi ändå att vi fick ett 

resultat som gick att arbeta utifrån och som svarade upp mot vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 
4.5.1 Reliabilitet och validitet 

Då vi hade använt oss av intervjuer som kvalitativ metod fanns det vissa svårigheter 

med att kunna mäta och avgöra undersökningens reliabilitet och validitet. Mätning av 

reliabilitet vid en kvantitativ undersökning innebär att den undersökande ska kunna 

upprepa undersökningen och få samma resultat som tidigare. Denna mätning är dock 

inte jämförbar vid intervjuer som kvalitativ metod då det inte fanns något “konstant 

objekt” som går att mäta. Detta då vår undersökning har baserats på de svar som 

förskollärarna har lämnat under sina enskilda intervjuer. Även om vi skulle ha upprepat 

intervjuerna med samma personer och samma intervjufrågor kunde vi omöjligt förvänta 

oss att  få samma resultat som vid det första intervjutillfället. Detta menar Svensson 

(1996) beror på att den person som intervjuas vid två olika tillfällen kan ha helt olika 

sinnestillstånd och detta kan då påverka de svar som framkommer under intervjun. 

Dock uttrycker ändå Svensson (1996) att reliabiliteten bör bedömas och ses utifrån den 

situation som råder vid det första intervjutillfället. Därför menar vi med stöd av 

Svensson (1996) att reliabiliteten av vår undersökning anses vara god trots att svar 

mellan två undersökningstillfällen skulle kunna skilja sig åt.  

 

Gällande validiteten av undersökningen menar Svensson (1996) vidare att reliabiliteten 

och validitet är sammanflätade och att de inte kan studeras enskilt i kvalitativa studier. 

Då vi har använt oss av ett fenomenologiskt perspektiv i vår undersökning har också 

fokus legat på förskollärares erfarenheter och upplevelser av olika fenomen beträffande 

dokumentation. Därför skulle validiteten i undersökningen kunna ifrågasättas då den 

intervjuade förskolläraren omöjligt kan gå utanför sina egna erfarenheter i syfte att ge 

någon slags objektiv syn på vad denne upplever i relation till dokumentation menar 

Svensson (1996). Kvalitativa undersökningar kan inte jämföras med “något annat” på 

samma sätt som en kvantitativ undersökning och därför går det inte heller utesluta att 

olika tolkningar kan göras av olika personer. Dock menar ändå vi med stöd av Svensson 

(1996) att validiteten bör bedömas utifrån undersökningens trovärdighet, att vi har 

empiriska belägg för vår undersökning och att vi har gjort en rimlig tolkning av vår 

insamlade empiri till undersökningen.  
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5 Resultat 
I vår resultat och analysdel kommer vi att utgå från våra frågeställningar i syfte att 

försöka synliggöra vad det är som dokumenteras i förskolan och varför, men också hur 

förskolläraren väljer ut vad som ska- och inte ska dokumenteras. Vi kommer även 

synliggöra hur förskollärarna väljer ut vad som ska dokumenteras och vilka svårigheter 

de upplever med dokumentation. Alla förskollärare i studien har vi valt att döpa till 

A,B,C,D,E,F för att de ska förbli anonyma. 

 

5.1 Vad är dokumentation enligt förskollärarna? 
 

“Dokumentation är när man samlar in någonting och reflekterar över det” 

(Förskollärare D 2017-09-27).  

 

Förskollärarnas svar pekar mot att vad som dokumenteras till viss del handlar om vilket 

fokus förskolläraren har. Uppmärksamheten riktas därför mot olika områden beroende 

på vad förskolläraren har för syfte med sin dokumentation. Några av förskollärarna 

uttryckte att dokumentation är att ta bilder och att observera arbetet tillsammans med 

barnen i olika teman. 

 

“Man ska ju ta kort på själva aktiviteten” säger (Förskollärare A 2017-09-

27). 

 

Andra menar på att dokumentationen till större del bör handla om det som intresserar 

barnen eller barnens olika lärprocesser.  

 

“Det som barnen tycker är intressant. Man ska alltid utgå från det barnen 

tycker är intressant.” (Förskollärare D, 2017-09-27). 

 

I de fall där pedagogisk dokumentation används som arbetssätt väljer förskollärarna att 

tillsammans med barnen uppmärksamma deras lärprocesser. Detta sker ofta under 

gemensamma reflektioner tillsammans med barngruppen eller i arbetslaget.  

Förskollärarna är överens om att det inte finns utrymme att dokumentera allt i 

verksamheten då det hela tiden händer saker och det skulle inte finnas tid att 

dokumentera allt som sker under en dag. Att dokumentera allt på förskolan skulle inte 

heller räknas som en kvalitativ dokumentation då det skulle bli för stort och avancerat 

om förskolläraren inte har ett särskilt fokus med sin dokumentation.  

 

“Det ska ju inte bli att man bara sitter o gör massa dokumentation som 

man gör bara för att det ska finnas, det måste ju finnas ett syfte med att 

man gör den.” (Förskollärare E, 2017-09-27) 

 

“Man måste välja.. man kan inte dokumentera allt hela tiden. då blir det 

så tjocka högar av allt hela tiden…” (Förskollärare F, 2017-09-27) 
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5.2 Vad väljer förskollärarna att dokumentera? 

 

“Jaa.. hur vet man det? Jag tänkte ju att vi utgår ifrån det temat vi arbetar 

med och ifrån dom målen som vi strävar mot.. för vi väljer ju ut mål som 

vi fokuserar på.. fokusmål.. så det blir ju utifrån det man dokumenterar… 

“ (Förskollärare C, 2017-09-27).  

 

I valet av vad som ska dokumenteras ligger läroplanen för förskolan till grund för en 

stor del av de aktiviteter som planeras och dokumenteras på förskolan.  

 

“[...]för jag anser ju då att när vi planerar vår verksamhet då får ju vi in i 

stort sett alla ämnen, matte, språk, det estetiska… men jag sitter ju inte o 

dokumenterar allting …till exempel… har jag en aktivitet o jag ska 

fokusera på matematik då det de jag fokuserar på när jag dokumenterar.” 

(Förskollärare A, 2017-09-27).  

 

Den planering som förskollärarna gör baseras ofta på mål ur läroplanen för förskolan 

och denna planering ligger i sin tur till grund för vad förskollärarna sedan väljer att 

dokumentera på förskolan. Trots att en stor del av verksamheten och vad förskollärarna 

väljer att dokumentera är planerad så upplever ändå förskollärarna att barnens intresse 

också ska styra och ligga i fokus under dokumentationen. 

 

“Ja vi har valt att ha årstider som tema, så just nu pratar vi om hösten. 

Och då ser man lite av vad barnen är intresserade av å då kanske man 

tänkt prata om löv å träd, men barnen vill prata om djuren.. ja då får man 

göra det.” (Förskollärare B, 2017-09-27) 

 

Den dokumentation som sker på förskolan är ofta på något sätt planerad av 

förskolläraren eller har ett specifikt syfte, dokumentationen sker sällan spontant eller 

helt utan förankring i något. 

 

”Ja alltså, vi får ju utgå från den planering vi gjort. Å kanske 

dokumentera utifrån den, där kanske vi har satt upp mål utifrån den.” 

(Förskollärare B, 2017-09-27). 

 

 
5.2.1 Varför väljer förskollärarna att dokumentera det de dokumenterar? 

Vad förskollärarna väljer att dokumentera handlar om vilket syfte de har med sin 

dokumentation och varför förskollärarna väljer att dokumentera just detta handlar om 

vad de hade lärt sig under sin utbildning. Förskollärarna upplever att: 

 

 

“Man har fått i skolan en sorts mall om hur det ska se ut.” (Förskollärare 

D, 2017-09-27)  

 

“[...]Jag är ju inskolad på detta sättet [...]” (Förskollärare F, 2017-09-27).  

 

Förskollärarna uttrycker att den dokumentation de gör till stor del handlar om 

verksamhetsutveckling och barnens utveckling. Förskollärarna upplever också att 

dokumentation handlar om att kunna gå tillbaka i sitt arbete för att kontrollera att 

verksamheten och förskolläraren erbjuder det som står skrivet i läroplanen för förskolan.  
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“För så som vi använder dokumentationen nu… den är ju liksom som en 

bas… den är ju inte bara för att barnen och föräldrarna ska se vad vi har 

gjort utan det är ju också lite av ett facit på när vi fyller i vårt 

verksamhetsuppdrag sen att… vi kan gå tillbaka… då är de här 

dokumentationerna jättebra o gå tillbaka till och titta och sammanställa 

vad man har gått igenom och vad man har erbjudit under en termin.” 

(Förskollärare A, 2017-09-27) 

 
5.2.2 Sammanfattning av förskollärares upplevelser om vad som är dokumentation 
och varför 

Vad som är dokumentation verkar enligt förskollärarna till stor del handla om det som 

på något sätt går att fotografera, anteckna, observera eller filma. Vad som fotograferas 

eller antecknas handlar i sin tur om vilket syfte förskolläraren har med sin 

dokumentation. Detta bör också vara förankrat i något form av mål eller syfte utifrån 

läroplanen för förskolan. Däremot framkommer det inte av förskollärarna om det räcker 

med att “bara ta bilder” som en form av dokumentation eller om dokumentation är en 

större process som innefattar att bilderna måste kombineras med utvärdering, utveckling 

och uppföljning för att de ska räknas som en dokumentation. 

 

5.3 Svårigheter med dokumentation 

Gemensamt för alla förskollärarna var att de upplevde någon sorts svårighet med att 

dokumentera. Dokumentation är ett verktyg som är till för att utveckla verksamheten 

samtidigt som vissa förskollärare upplever att det är ett pedagogiskt dilemma.  

 

“jag själv måste avstå från att vara pedagog” säger (Förskollärare A, 

2017-09-27). 

 
5.3.1 Närvarande förskollärare 

Förskollärarna upplevde att med vissa dokumentationsformer så som lärplattan, kunde 

de vara mer aktiva tillsammans med barnen samtidigt som de kunde uppstå ett så kallat 

“pedagogiskt dilemma” när förskolläraren var tvungen att skifta fokus mellan den 

pågående aktiviteten och dokumentationen. En förskollärare uttryckte det som att hen 

avbryter aktiviteten och barnens dokumentation när hen måste säga: 

 

“hörruni barnen.. vänta nu… jag måste ta kort på det här” det blir så väldigt… ehm… 

fel ibland… för jag känner att jag avbryter barnen o jag måste liksom slafsa upp med 

paddan helt plötsligt.” (Förskollärare A, 2017-09-27). 

 
5.3.2 Vårdnadshavare 

Beroende på vilket arbetssätt förskolläraren hade blev också dokumentationen 

synliggjord på olika sätt. På de förskolor där pedagogisk dokumentation användes var 

det vanligt att endast fotografera barnens lärprocesser.  

 

“Man kanske tar kort på händerna när dom jobbar o man tar kort på 

själva aktiviteten… men föräldrarna e ju inte nöjda med de… [...]” 

(Förskollärare A, 2017-09-27) 

 

Här uppstod det då en konflikt mellan förskollärarnas intresse och vårdnadshavarnas 

intresse. Vårdnadshavarna hade ett stort behov av att få se sina barn på bild för att vara 
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säkra på att just deras barn hade deltagit under dagen, samtidigt som förskollärarnas 

fokus låg på att endast dokumentera de lärprocesser som barnen har fått ta del av.  

 

“Det är precis som att har man bara en bild på bara händer eller bara på 

själva aktiviteten då tror dom inte att .. “jaa men har mitt barn verkligen 

varit med? att dom känner lite att.. att… man kanske inte har sett deras 

barn…” (Förskollärare A, 2017-09-27). 

 
5.3.3 Tid och resurser 

Förskollärarna uttrycker att tiden till dokumentation är begränsad. Därför gäller det att 

fokusera dokumentationen kring sitt projekt eller sin aktivitet i syfte att få en kvalitativ 

dokumentation.  

 

“[...]den tiden har man ju åt sitt projekt då och det kan det vara allt från 

en halvtimme till en timme som man ägnar sig åt sitt projekt men oftast är 

det ju en kortare tid tillsammans med barnen.” (Förskollärare F, 2017-09-

28).  

 

Vissa av förskollärarna upplevde också att sådant som bristande resurser på förskolan 

kunde försvåra arbetet med dokumentation.  

 

“Alltså vi kan inte ens använda Ipaden för att vi kan inte skriva ut 

bilderna, det finns inget avtal mellan Ipad och skrivare typ. Så för att ta en 

bild måste du ta den med kameran och lägga in den på datorn och skriva 

ut och sen sätta upp och det tar massa tid.” (Förskollärare D, 2017-09-27) 

 
5.3.4 Krav på dokumentation från ledningen 

Trots att det är barnen och barnens intresse som ska ligga till grund för en stor del av 

den dokumentation som sker på förskolan gick det inte att komma ifrån det krav som 

förskollärarna upplevde fanns från ledningen.  

 

“Man har ju alltid fått tryckt på sig från ledningen också att det ska 

dokumenteras.”  (Förskollärare D, 2017-09-27) 

 

Förskollärarna uttrycker att enligt läroplanen för förskolan ska dem dokumentera, 

utvärdera, utveckla och följa upp sitt arbete på förskolan i syfte att kunna skapa ett 

systematisk kvalitetsarbete. Kravet på dokumentation från ledningen bidrar till att 

dokumentationen kan bli både spontan och ske utan något direkt syfte. En förskollärare 

upplever detta som att:  

 

“[...]man ska visa en fin verksamhet, det ska vara mycket bilder.. det ska 

vara det här kosmetiska hela tiden.” (Förskollärare E, 2017-09-27) 

 
5.3.5 Sammanfattning av förskollärares upplevelser kring svårigheter med 
dokumentation 

Förskollärarna uttrycker också att det finns många olika former av svårigheter med 

dokumentationen på förskolan. Dels de varierade intressenter som finns runt omkring 

förskolan och hur dokumentationen ska anpassas till alla dessa på ett kvalitativt sätt, 

men också hur resurser, tid, teknik och förväntningar styr och påverkar 

dokumentationsprocessen. 
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6 Tolkande diskussion 
I det här kapitlet har vi granskat vår insamlade empiri och sammanställt den utifrån våra 

frågeställningar och syfte. Vi har tillsammans granskat resultatet och bakgrunden i syfte 

att vi som studenter ska kunna diskutera och tolka förskollärarnas upplevelser och 

erfarenheter av dokumentation på förskolan.  

 

I och med den nya och reviderade läroplanen för förskolan har dokumentation, 

uppföljning, utvärdering och utveckling skrivits fram i syfte att skapa en tydlighet kring 

vad som ska dokumenteras och varför, Skolverket (2016). Detta innebär däremot inte 

enligt oss med stöd av förskollärarnas upplevelser att uppdraget kring dokumentation 

och vad som ska innefattas i dokumentationsuppdraget är en helt självklar uppgift. 

 

6.1 Vad väljer förskollärare att dokumentera och varför? 

För att kunna veta vad som ska dokumenteras menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att 

en förskollärare först och främst måste vara nyfiken på något och ha en tanke om vad 

det är som de vill försöka förstå. Detta medan förskollärarna i vår studie på att vad som 

dokumenteras till stor del handlar om vilket fokus de har under själva aktiviteten. Här 

talas det alltså inte om barnens intresse som främsta utgångspunkt för dokumentationen, 

utan det talas om vilken planerad aktivitet som ska dokumenteras tillsammans med 

barnen och vilket fokus förskollärarna har under aktiviteten. Tanken med att 

förskolläraren ska ha ett förutbestämt fokus verkar vara i syfte att kunna sålla bort 

sådant som är överflödigt och för att kunna hålla sig till det som förskolläraren anser är 

“relevant” dokumentation. Denna form av “relevant” dokumentation verkar också ligga 

väldigt nära de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan. 

 

Vad som dokumenteras på förskolan handlar om vilka olika syften dokumentationen har 

tänkt att tjäna, olika intressenter har olika fokusområden och därför kan det enligt oss 

bli spretigt. Varför dokumentationen görs tycks enligt Åsen (2015) handla om en 

kontroll av verksamheten så att den håller den kvalitet som förväntas. Förskollärarna 

menar också på att kvalitativ dokumentation är viktig för verksamhetsutveckling, men 

den upplevs också som ett krav då det “trycks på uppifrån” om att den ska göras. Att det 

systematiska kvalitetsarbetet ska utföras råder det inga tvivel om, däremot frågar vi oss 

varför det systematiska kvalitetsarbetet ska göras då Håkansson (2013) uttrycker att det 

inte tycks ge några garantier för varken kvalitet eller måluppfyllelse i förskolan. Här 

menar vi att det finns en viss risk för att den dokumentation som görs på förskolan kan 

bli planlös och utan tanke, i syfte att visa upp en fin kvalitativ verksamhet.  

 

6.2 Vilka svårigheter upplever förskollärare att det finns med 
dokumentation?  

Alvestad & Sheridan (2014) menar på att bilder och videofilmer ska underlätta i 

förskollärares arbete med dokumentation och att detta var ett bra sätt för dem att kunna 

uppmärksamma och dokumentera barns individuella lärprocesser.  Förskollärarna i vår 

undersökning däremot upplevde att de ibland behövde avstå från att vara förskollärare 

under själva aktiviteterna för att samtidigt kunna dokumentera det som sker. Ett avbrott 

av denna karaktär kunde till och med påverka barnen så pass att de avbröt sin egen 

dokumentation. Därför menar vi att det inte att bortse ifrån det faktum att bilder och 

videofilmer kan vara både ett tidseffektivt verktyg för dokumentation på förskolan, 

samtidigt som det också kan göra förskollärarna mer frånvarande under själva 

aktiviteterna tillsammans med barnen.  
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En annan svårighet med dokumentationen som förskollärarna upplevde var att det 

kunde uppstå konflikter mellan dem och vårdnadshavare kring vilket syfte 

dokumentationen är tänkt tjäna. I de fall där förskollärarna arbetar med pedagogisk 

dokumentation som dokumentationsform är tanken enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) att barnens lärprocesser ska vara i fokus och därför är det inte viktigt med vilket 

barn som gör vad under själva aktiviteten. Förskollärarens fokus i detta fallet ligger på 

barnet och dess individuella lärprocesser, medan vårdnadshavarnas fokus ligger på sitt 

eget barn och känslan av att förskolläraren “kanske inte har sett deras barn” om det inte 

är med på bild. En konflikt av denna karaktär handlar enligt oss om att dokumentationen 

inte alltid kan svara upp mot de förväntningar och syften som finns från de olika 

intressenterna. Här menar vi också att vårdnadshavares önskan om delaktighet och 

inflytande i förskolan kanske inte delas fullt ut med förskollärarnas. Vi menar att det 

kan ligga något i det Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter gällande vilket reellt inflytande 

förskollärarna faktiskt önskar att vårdnadshavarna ska ha i verksamheten. Arbetet med 

dokumentation för förskolläraren blir därför komplex då vårdnadshavare ska ha mer 

inflytande i förskolan efter revideringen av läroplanen.   

 

En av förskollärarnas uppgifter är att dokumentera för det systematiska kvalitetsarbetet, 

i syfte att utveckla verksamheten. För att kunna utveckla verksamheten behöver 

förskollärarna utvärdera, utveckla och följa upp den dokumentation som görs på 

förskolan. Eriksson, Bergström och Yourston (2017) tillsammans med Håkansson 

(2013) skriver att för att kunna utveckla verksamheten så måste det finnas resurser som 

möjliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Detta samtidigt som förskollärarna i vår 

undersökning upplever att det i många fall inte finns de resurser som behövs i 

verksamheten för att kunna utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt. Detta stödjs av 

vad Kroeger och Cardy (2006) skriver, att arbetet med dokumentation försvåras i de fall 

där tid, resurser och organisation på förskolan brister. Här uppstår enligt oss en onödig 

svårighet som skulle kunna motverkas med hjälp av bättre resurser och ekonomiska 

medel till de förskolor som är i behov av detta. Förskollärarna uttrycker också att kravet 

från ledningen på att de ska dokumentera för det systematiska kvalitetsarbetet kan leda 

till spontan dokumentation som inte har något grundläggande syfte och att 

dokumentationen därför blir kosmetiskt. Det blir bara bilder som inte har något syfte 

och som sätts upp bara för att visa upp en fin verksamhet. 
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7 Slutord 
Syftet med det här arbetet var att undersöka vad förskolläraren väljer att dokumentera 

och varför, samt vilka svårigheter det fanns med dokumentation som verktyg. Det vi 

kan konstatera är att förskollärarna upplever att dokumentation är ett stöd i deras arbete 

på förskolan tillsammans med vårdnadshavare, barn och i sin egen yrkesroll. Vi har 

också kunnat konstatera utifrån granskningen av empirin att dokumentationen har ett 

flertal intressenter med olika syften och att detta i vissa fall försvårar förskollärares 

arbete med dokumentation. Förskollärare uttrycker att hur de arbetar med 

dokumentation till stor del handlar om vad de har lärt sig under sin utbildning till 

förskollärare och vilka erfarenheter de har lyckats samla ihop i arbetslivet.  

 

Förskollärarna upplever dokumentationen som en svårighet då de måste dokumentera 

utifrån sitt verksamhetsuppdrag samtidigt som dokumentationen kan förstöra för barnen 

i den aktivitet de håller på med. Vi tolkar det som att förskollärare upplever att barnen 

kan känna sig iakttagna och kanske osäkra på det de gör och slutar därför med 

aktiviteten. I ett sådant här fall blir dokumentationen enligt oss helt kontraproduktiv, det 

vill säga att den dokumentationen som görs motverkar sitt eget syfte. Tanken med 

dokumentationen är att den ska ligga till grund för sådant som intresserar barnen och 

som sedan kan analyseras, vidareutvecklas och följas upp i ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Vi kan fråga oss, om dokumentationen riskerar att avbryta barnen i det 

de undersöker, varför ska vi då dokumentera? och om vi som förskollärare riskerar att 

avbryta barnen i sina aktiviteter för att kunna dokumentera finns det en stor risk att vi 

faktiskt inte fångar det som barnen finner intressant, och om vi inte lyckas fånga detta,  

vad är det då vi fångar och varför. 

 

Utifrån förskollärarnas upplevelser tolkar vi det som att det är svårt att komma ifrån det 

faktum att vårdnadshavare vill se sina barn på bild i verksamheten och att det inte räcker 

med att bara se barnens lärprocesser på bild i förskolan. Om förskollärarna skulle 

försöka att tillmötesgå vårdnadshavares önskan om att få se sitt barn på bild i 

dokumentationen uppstår andra dilemman. Det skulle innebära att förskolläraren utöver 

sitt uppdrag att dokumentera, måste säkerställa och kontrollera att alla barn som varit 

närvarande denna dagen faktiskt finns med på bild så att inget barn exkluderas. Finns 

det då också situationer där något eller några barn inte får eller kan vara med på bild 

skulle detta innebära att dessa barn automatiskt måste exkluderas. Vilka konsekvenser 

skulle detta få för förskollärare och deras framtida val av dokumentation tänker vi? Vi 

frågar oss också vilken av alla dessa intressenter förskolläraren ska prioritera högst att 

göra dokumentation för? 

 

7.1 Vidare forskning 

Det var först efter vår granskning av empiri som vi kom fram till att vi inte hade kunnat 

definiera begreppet dokumentation utifrån svaren av förskollärarnas erfarenheter och 

upplevelser av dokumentation. När vi bad förskollärarna att definiera vad 

dokumentation var svarade många av förskollärarna att dokumentation var att ta bilder 

på barns lärprocesser. Vissa förskollärare uttryckte att de hade fått “en slags mall om 

hur dokumentationen skulle se ut” och att “de var inskolade på detta sättet”. Det är alltså 

fortfarande oklart för oss om dokumentation måste vara en hel och sammanhängande 

process där varje del är viktig för att skapa någon form av helhet, eller om 

dokumentation bara skulle kunna vara en bild på ett barns lärprocess? För att kunna få 

svar på detta tänker vi att frågorna måste riktas bort från den individuella förskolläraren 

och upp mot en högre nivå, det vill säga huvudmannen. Det är först här frågorna om vad 
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som faktiskt är dokumentation och varför förhoppningsvis kan besvaras och om dessa 

frågor även här lämnas obesvarade frågar vi oss, vem kan ge svar på vad dokumentation 

faktiskt är? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor till förskollärarna 

Uppvärmningsfrågor. 

 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur länge har du arbetat med dokumentation? 

• Hur har arbetet med dokumentation förändrats över tid för dig? 

 

Vad väljer pedagogen att dokumentera i förskolan? och varför? 

 

• Vad är dokumentation för dig? (Varför är just detta dokumentation för dig?) 

• Hur ser du på uppdraget med att dokumentera? 

• Vad har dokumentationen för syfte enligt dig? 

• För vem dokumenterar du? 

• Hur vet du vad du ska dokumentera? 

• Vad väljer du att dokumentera? (Varför väljer du att dokumentera detta?) 

• Hur använder du det du har dokumenterat? (Varför väljer du att använda 

dokumentationen på just detta sättet?) 

 

Vad väljer pedagogen att inte dokumentera i förskolan? och varför? 

 

• Vad väljer du att inte dokumentera? (Varför väljer du att inte dokumentera 

detta?) 

• Hur vet du vad du inte ska dokumentera? 

• Vilken dokumentation tycker du som förskollärare inte har ett syfte?  
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Bilaga B Samtyckeskrav till förskollärarna 

 

Hej. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Linneuniversitetet i Kalmar. Vi läser just nu kursen självständigt arbete i 

förskolepedagogiskt område. Vi har valt att rikta in oss på området dokumentation och 

vårt syfte med detta arbete är att försöka synliggöra vad det är som dokumenteras i 

förskolan och varför förskollärarna väljer vad dem ska dokumentera och inte 

dokumentera. 

      

Vi intygar härmed att din medverkan som respondent i vår intervjustudie kommer vara 

anonym. Vi kommer inte att avslöja ditt namn eller din arbetsplats. 

Efter vår inspelade intervju kommer samtligt material att raderas. 

      

Din medverkan i denna intervjustudie är frivillig och du kan när som helst avbryta 

intervjun om något inte känns rätt. 

      

Tack för ditt deltagande. Datum___________  

 

     

Förskollärare_________________ 

 

Eleonor Kungsstam_____________________      Li Bergström____________________ 

 

 


