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ABSTRACT 
 

Miša Ignjatović 

 

Dokumentation – Två år efter revideringen av Lpfö98 2010 

 

Documentation – Two years after preschool-curriculum revision 2010 

 

      Antal sidor: 35 

 

Denna studie undersöker vilka förändringar som har skett ute på förskolor efter revideringen 

av Läroplanen för förskolan år 2010. Undersökningen ger perspektiv från sex förskolor med 

olika förutsättningar och tre förskolechefer i en medelstor stad. Dokumentation som används 

på rätt sätt, är bra för att lyfta fram verksamheten. I Förskolan håller dokumentationen på att 

bli en naturlig del av planerings- och utvärderingsarbetet, där tanken är att man kontinuerligt 

ska använda dokumentation som medel för reflektion kring arbetet som görs samt att 

reflektionerna ska leda till ett utforskande arbetsätt. Detta har visat sig vara en stor utmaning 

för en del förskolor. Upplevelsen i tidigare skedet av revideringen har varit att 

dokumentationen tagit för stor plats i verksamheten och barnen blivit lidande på grund av 

tiden som gått åt dokumentationen. Detta läge har idag förändrats men än är man inte klar 

över hur det ska arbetas med dokumentationen. De flesta förskolor idag söker en modell för 

hur arbetet ska se ut. Dokumentationen har en tendens att ses som ett arbete utanför 

verksamheten snarare än en del av verksamheten. Tanken är att man genom tid och 

kompetensutveckling ska förändra arbetssättet ute i Sveriges förskolor. Vikten av reflektion är 

idag förskolans största verktyg till en gynnsam verksamhet för både barn och personal. 

Reflektion öppnar ögonen för saker som människan inte tidigare kunnat se och ger 

utmaningar i vardagen. Genom reflektionen är tanken att pedagogerna och barnen ska komma 

varandra närmre och det ska bli en bättre verksamhet för alla. Förskolorna i undersökningen 

ger svar på hur det idag, två år efter revideringen arbetas med dokumentation. 

 

Nyckelord: Förskola, Läroplan, Lpfö98, Revidering, Dokumentation, Pedagogisk 

dokumentation, Utvärdering, Uppföljning 
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1 Inledning 

Två år har gått sedan utbildningsdepartementet bestämde sig för att genomföra en revidering 

av Lpfö98, Läroplanen för förskolan. Bland förändringarna tillkom ett nytt kapitel i 

läroplanen som heter Uppföljning, utvärdering och utveckling, som bland annat behandlar 

vikten av dokumentation i förskolan. I staden där undersökningen är gjord, har det tidigare 

tillkännagivits att reaktionerna från personalen varit blandade. Missnöjet från personalen har 

till största del riktat sig mot det ökade kravet kring dokumentationen. Det har upplevts som 

tidskrävande och stressande, samtidigt som personal har uttryckt att dokumentationen tar tid 

från barngruppen. Barnen i verksamheten har fått mindre tid på grund av att det finns så 

mycket annat att göra runt omkring. Det ökade kravet på kvalitetsarbetet har även upplevts 

aningen onödigt då man redan ansett att man arbetat med det tillräckligt. 

 

Den nya läroplanen ger en känsla utav att förskolläraryrket håller på att professionaliseras 

gentemot samhället. Hult & Olofsson (2011) förklarar att skolans verksamhet har varit 

ifrågasatt under en längre tid (2011). Att förskolan endast är till för barnpassning och att 

barnen får göra som de vill, hör till folkets vanligare fördomar. Utbildningsdepartementet 

visar genom den reviderade läroplanen att de vill ändra på detta och vill vara tydlig med vad 

uppdraget handlar om. Små ord som kan ha stor betydelse har korrigerats i styrdokumentet. 

Syftet med arbetet i förskolan har tydliggjorts och man har försökt vara mer korrekt genom 

omformuleringarna. Frågan som uppkommer är hur stor effekt en sådan läroplansändring kan 

få? Vem bär det egentliga ansvaret för professionaliseringen av förskolans verksamhet? Vad 

har förändringen i läroplanen fått för praktiska konsekvenser ute i verksamheten? Något 

intressant i diskussionen kring dokumentationens betydelse är att det idag inte finns några 

tydliga anvisningar för hur dokumentationsprocessen ska gå till och inte heller vilken mängd 

dokumentation, utan detta har personalen tolkningsföreträde på. Följden har blivit olika 

tolkningar av läroplanen på olika förskolor. Det har också lagts ner olika mycket energi på 

arbetet. Detta kan i sin tur få konsekvenser både i synen på professionaliteten i förskolan, men 

också på hur kvalitativ förskoletid barnen får. Genom denna studie är tanken att få en 

överblick över vad som har hänt sedan förändringarna kom i den reviderade läroplanen. Vad 

som är intressant är att se vilken effekt förändringarna för dokumentationen har gett gentemot 

vad som var det verkliga syftet från början. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete, är att genom litteraturgranskning, intervjuer och kartläggning av 

förskolornas sätt att arbeta, få en tydligare bild av vilka effekter revideringen av läroplanen 

för förskolan har gett. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur upplever personalen förändringarna i ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” 

(Lpfö98 reviderad 2010)? 

 Vad har den nya läroplanen medfört för praktiska förändringar med dokumentationen i 

förskolan? 

 Vilka eventuella skillnader kan finnas kring arbetet och synen på dokumentation 

emellan förskolorna och vad kan i så fall skillnaderna bero på? 
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3 Forskning och litteratur 

 

3.1 Kvalitet, ansvar och status 

I Läroplanen för förskolan tillkom ett nytt avsnitt, Uppföljning, utvärdering och utveckling, 

där det står att förskolans kvalitet måste dokumentera, följa upp, utvärderas och utvecklas 

kontinuerligt (Lpfö98 rev.2010). Utbildningsdepartementet (2010) har motiverat förändringen 

och förklarar i sin artikel Förskola för utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan att det pedagogiska arbetet som görs ute i verksamheterna är essentiellt och 

regeringen vill se att arbetet ute i förskolorna fortsätter i rätt riktning. För att verkställa detta 

har man gjort satsningar på fortbildning, Lärarlyftet, för de verksamma förskollärarna för att 

de ska bli informerade, samt försökt tydliggöra uppdraget i förskolan på flera punkter med 

tonvikt på kvaliteten (2010). 

 

Dokumentationen är den delen av arbetet som ska tydliggöra syftet med aktiviteterna i 

förskolan och hur de är kopplade till de nationella målen, och därför är det av stor vikt att 

arbetet dokumenteras, vilket är anledningen till det nya avsnittet Uppföljning, utvärdering och 

utveckling, förklarar Utbildningsdepartementet (2010). För att tydliggöra ansvaret har 

pedagoger, arbetslag och förskolechefer fått egna avsnitt i läroplanen där ansvarsområdena i 

verksamheten är förtydligade. Utbildningsdepartementet menar vidare att, för att uppnå en 

god kvalitet i förskolan så måste man också införskaffa sig kunskap om den utveckling och 

lärandet som sker hos barnen i förskolan för att kunna utvärdera, upprätthålla samt utveckla 

förskolans kvalitet (Utbildningsdepartementet, 2010). Hult & Olofsson (2011) diskuterar 

också ansvarsfördelningen i skolan och menar att det är viktigt med tydliga instruktioner för 

lärare och chefer för att de ska förstå vikten av att de tar på sig ansvar. Skolan har under de 

senaste tio åren fått stå ut mycket kritik för sina resultat. Detta har medfört en fordran på att 

insatserna behöver ansvarsfördelas tydligare. Författarna förklarar att tydlig ansvarsfördelning 

underlättar för spridningen av forskning som finns, och som utbildningsdepartementet vill 

tillämpa (2011). 

 

3.2 Dokumentera vad, när och hur? 

Hedenquist & Håkansson (2008) tar upp att personal ibland kan anse att dokumentation och 

utvärdering tar tid från verksamheten. Dokumentation ses inte som en del av verksamheten 
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utan som en del bredvid verksamheten. Författarna förklarar att ett sådant tänkande faktiskt 

glömmer bort både de juridiska skälen till varför man ska arbeta med kvalitetsarbete, men 

också de pedagogiska fördelarna med att reflektera över sitt arbete. Med de juridiska skälen 

syftar man till skollagen och läroplaner, där ansvaret för detta område står skrivet. De 

pedagogiska skälen syftar till vad dokumentationen i själva verket gör för personalen och 

barnen (2008). 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) talar om att det kanske inte alltid är så lätt att veta hur man ska 

arbeta med dokumentation, speciellt om området är nytt för pedagogen. Ann Åberg berättar ur 

egna erfarenheter om hur hon haft svårt med dokumentation och inte förstått hur 

dokumentationen som fördes in skulle användas. Framförallt var det svårt att veta vad som 

överhuvudtaget skulle dokumenteras. Resultatet blev att hon dokumenterade allt som skedde i 

verksamheten. Författaren förklarar att det blev en stor hög dokumentation och man hann inte 

med att gå igenom allt tillsammans i arbetslaget. Däremot fick hon mycket tillbaka av detta 

och lärde sig tillslut att särskilja det väsentliga. Det Åberg fick av den stora mängden 

dokumentation var insikt i hur hon själv fungerade och hur barnen tänkte. Mängden 

dokumentation väckte frågor hos henne som i sin tur ledde henne till svaret på varför 

dokumentationen är så viktig, nämligen att skaffa insikt i både hur man själv fungerar men 

också vad ens eget agerande gör med andra (2005). 

 

Hedenquist & Håkansson (2008) förklarar att det är viktigt att utgå från frågorna, för vem, 

varför, vad, hur, av vem, när, när man dokumenterar och utvärderar. Det handlar om att ta 

reda på vad man vill åstadkomma med arbetet, vilken metod man ska använda, vem som ska 

göra det, samt vid vilket tillfälle det blir bäst att göra det på. Det gäller också att vara 

medveten om för vem dokumentationen är, för att på så sätt kunna avgöra vilken metod som 

blir lämpligast (2008). För att underlätta processerna i kvalitetsarbetet skriver Skolverket 

(2005) att det kan vara bra att utveckla verktyg och metoder kopplade till läroplansmålen, för 

hur struktureringen av dokumentation och utvärdering ska se ut (2005). 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) tar upp planeringstiden i förskolan. Författarna berättar ur egna 

erfarenheter att den tänkta planeringstiden som fanns tillgänglig istället blev en reflektionstid 

då dokumentationen blivit och tagit en så stor del av verksamheten. Författarna menar att 

detta är positivt då reflektionerna på planeringstiden gav insikt om vad som egentligen hände i 

barngruppen. Stressen som personalen hade känt förut om att de var tvungna att förmedla sin 
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egen kunskap till barnen hade minskat. De märkte hur barnen själva sökte kunskap och av det 

fick personalen nya idéer hur de skulle utmana dem (2005). 

 

3.3 Pedagogisk dokumentation 

Skolverket (2012) har släppt ett stödmaterial, Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan – pedagogisk dokumentation som behandlar avsnittet med pedagogisk 

dokumentation och vad det egentligen innebär att arbeta med det. Pedagogisk dokumentation 

förklaras som dokumentation som används i syfte att diskutera kring. Skolverket lägger 

mycket fokus kring barnen när de förklarar hur arbetet är tänkt. De försöker framhäva att 

dokumentationen inte ska ta tid utöver verksamheten i sig, utan att den mestadels ska ske i 

barngruppen. Genom dialog med barnen får man sedan insikt i hur barnen tänkte kring 

händelserna och därefter kan man ta beslut hur man ska gå vidare i verksamheten. Viktigt är 

också att dokumentationen finns lätt tillgänglig för både barn och personal, tanken är att den 

ska binda samman och skapa relationer mellan barnen och mellan barn och vuxna 

(Skolverket, 2012) 

 

Dahlberg m.fl. (1999) talar om framväxten av Reggio Emilia-inspirerad pedagogik i Sverige 

och menar att det har att göra med den modernistiska synen på skolan. Begreppet En skola för 

alla, har varit en anledning att man tagit till sig inspiration från Reggio Emilia. Pedagogiken 

utgår från att man försöker undvika att klassificera underpresterande och istället hitta vägar att 

integrera alla i gruppen. Dialogpedagogik är ett annat begrepp som har haft betydelse för 

utvecklingen och vill säga att en dialog mellan lärare och barnen är mer ändamålsenligt än att 

ha en objektiv syn där läraren talar och barnet lyssnar och följer (1999). I sin bok skriver Lenz 

Taguchi (1998) ”Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation” 

(1998:34). Dahlberg m.fl. (1999) lyfter pedagogisk dokumentation och förklarar vikten av 

reflektionen kring dokumentationen som man för i verksamheten. Det handlar inte bara om 

återkoppling inom dokumentationen mellan vuxna och barn, barn och barn och vuxna emellan 

utan också reflektionen efteråt och vilka följdfrågor förskolläraren utmanar sig själv med som 

i sin tur utvecklar tänkandet kring det som har hänt. Författarna förklarar vidare att 

pedagogisk dokumentation är ett medel för att utmana dominerande diskurser. Pedagogisk 

dokumentation öppnar för kritiskt tänkande och reflekterande praktik som i sin tur utmanar de 

dominerande tankegångarna som vi människor har. Dahlberg m.fl. menar att på så sätt skapar 
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vi en större förståelse över det egna jaget och vilka konsekvenser vårt handlande kan få 

(1999). 

 

Lenz Taguchi (1997) förklarar ytterligare att pedagogisk dokumentation inte handlar om att 

börja arbeta på ett annat sätt i den bemärkelsen. Det handlar snarare om att reflektera, 

kontinuerligt följa upp och utveckla sitt arbete. Genom pedagogisk dokumentation får man 

koll på läget där man står och kan lättare få insikt i både vart man står och vart man är på väg. 

Som pedagog upplyses man om hur man själv är, hur barnen tänker och lär (1997). Bjervås 

(2011) skriver i sin avhandling att pedagogerna som hon intervjuat ofta kände att de inte alltid 

hann med all dokumentation som de skrev, samma problematik som Åberg (2005) upplevde. 

Det blev bara en hög med dokumentation som aldrig hann bearbetas, för att det inte fanns tid 

till det (2011). Åberg & Lenz Taguchi (2005) förklarar att all form av dokumentation är bra 

på så vis att det kan väcka tankar, fastän dokumentationen inte bearbetas, väcker det tankar i 

den stunden man skriver ner det. Författaren vill framhäva att det är av vikt att personalen 

frågar sig själv vad de själva är nyfikna på eller undrar över. Om man vet vad man vill ta reda 

på så är det lättare att sätta det i fokus och göra en dokumentation kring det. När man sedan 

arbetar med dokumentationen i barngruppen och försöker förstå vad som egentligen hände så 

blir dokumentationen pedagogisk på så sätt. Genom detta tankesätt kan man också lära sig 

hitta väsentliga delar att dokumentera (2005). Wallin (2003) gör tydligt att man måste skilja 

på att samla minnen och att föra pedagogisk dokumentation. Att ta bilder till att ha på 

väggarna och att skriva om saker barnen har varit med om är en sak, som minst sagt är viktig 

då det knyter an till barnens erfarenheter, men det är inte pedagogisk dokumentation. Det är 

inte förrän dokumentationen används i ett syfte att fånga upp någons handlande, tänkande och 

lärande samt reflekteras över, som dokumentationen blir pedagogisk (2003). Lenz Taguchi 

(1997) tillägger att pedagogisk dokumentation är dokumentation som är ett underlag för 

reflektion, sådant man inte reflekterar över är inte pedagogik dokumentation (1997). 

 

Alexandersson (1999) diskuterar vilken betydelse reflektion har för människan och nämner tre 

viktiga begrepp som berörs och som samspelar med varandra när man reflekterar över sin 

praktik, mening, distans och språk. Med meningen menar Alexandersson att reflektionen är ett 

medel för att få en förståelse för vad som sker i rummet, varför saker blir som de blir. Genom 

att reflektera bildar sig människan ett så kallat vardagsvetande som sedan används som stöd 

under liknande situationer som uppkommer, för att underlätta tolkningen av det som sker i 

rummet. Med distans menar författaren att reflektionen har en distanserande funktion. Med 
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hjälp av att reflektera över vårt agerande kan vi få en bättre uppfattning om hur vi själva 

fungerar i olika situationer. Självreflektionen blir ett sätt att få bättre självkännedom. Med 

språket menar Alexandersson att vi får en fördjupad förståelse kring fenomen som sker i 

rummet med hjälp av olika begrepp som vi använder. Om man inte kan sätta ord på det som 

händer så blir det genast svårare att tolka situationer (Alexandersson, 1999). 

 

Bjervås (2011) lyfter att dokumentationen även är nyttig för de yngsta barnen i verksamheten, 

vilka ännu inte har utvecklat språket. Fastän barnen inte kan kommunicera med talspråket så 

kan de kommunicera känslor på annat sätt både med varandra och med personal. Detta har 

upplevts givande av pedagogerna som intervjuats i Bjervås undersökning (2011). Wallin 

(2003) är inne på Alexanderssons spår och menar att dokumentation inte alltid heller behöver 

handla om barnen utan det kan även vara nyttigt för en pedagog att få insyn i hur personen 

hanterar en barngrupp. En pedagog kan inte alltid veta hur hon själv är eller förhåller sig i 

olika situationer.  Att hjälpas åt som kollegor och dokumentera varandra för att se hur man 

förhåller sig till barnen kan vara en väldigt nyttigt för att få en större inblick i hur man själv 

fungerar i olika situationer. Använder man både observation och videoinspelning kan man öka 

förståendet kring sitt eget handlande ytterligare, och på så sätt också utvecklas (Wallin, 2003). 

Fennefoss & Jansen (2009) hävdar bestämt att videoinspelning är ett väldigt bra 

reflektionsverktyg, men vill understryka att dokumentationen kan påverkas utav vilken roll 

observatören med kameran har. Om observatören är med i händelsen eller står utanför får 

konsekvenser för vart som fokuseras och påverkar i sin tur resultatet av observationen. Om 

den som dokumenterar står utanför situationen så blir det mycket lättare att fånga upp saker 

som annars skulle kunna vara svårare att upptäcka. Videoinspelning kan användas till att både 

spela om sekvenser och analysera på ett helt annat sätt än vad man kan göra med endast en 

nedskriven observation. Att spela om sekvenser kan öppna till nya tankar och man kan 

korrigera sina tankar på ett helt nytt plan (Fennefoss & Jansen, 2009). 

 

Lenz Taguchi (2000) talar om att det finns en risk att fastna i ett inrutat tänkande kring 

dokumentationsarbetet oavsett pedagogik eller metod. 

 

För att ett förändringsarbete skall kunna vara kontinuerligt och ständigt pågående behöver såväl 

verksamma pedagoger och andra i samarbete med dessa, finna nya och egna praktiker där möjligheten 

finns för ett uppöppnande inför skillnader, mångfald, olikhet, osäkerhet och motstridighet, som inte 

blir hotfullt utan kreativt. (Lenz Taguchi, 2000:274) 
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Författaren menar att alla förskolor riskerar att hamna i ett läge där man arbetar rutiniserat, 

trots att man tror att man ställer de rätta frågorna. Det är av vikt att verkligen ifrågasätta sitt 

sätt att arbeta, sitt förhållningssätt mot barnen och synliggöra frågor som varför man agerar på 

ett speciellt sätt i en viss situation, för att kunna förstå och förändra sitt arbetssätt (Lenz 

Taguchi, 2000). 

 

3.4 Samverkan mellan hem och förskola 

Sandberg & Vuorinen (2007) talar om samverkan mellan förskolan och hem och menar att ett 

vanligt medel att förmedla information och dokumentation till anhöriga är genom vecko- eller 

månadsbrev. Denna information fungerar som ett komplement till den vardagliga kontakten 

som sker i tamburen, bilder som sätts upp på väggarna med mera. Författarna förklarar att 

dessa brev inte alltid kommer fram till de anhöriga. Personalen författarna skriver om 

misstänker att anledningarna kan vara att föräldrarna skjuter upp läsandet till en annan stund 

eller att det glöms bort. Med detta sagt vill det påpekas hur viktig vardagskommunikationen 

med de vuxna är, som kommer för att lämna och hämta sina barn, och att i denna stund som 

pedagog kunna ge föräldrarna en inblick i över hur verksamheten ser ut (Sandberg & 

Vuorinen, 2007). Åberg & Lenz Taguchi (2005) vill understryka vikten av arbetet med 

samverkan förskola och hem genom sådan typ av dokumentation. Åberg fick väldigt bra 

gensvar från föräldrarna med hjälp av månadsbrev och föräldrarna kände att de fick en bättre 

bild av verksamheten. Författarna berättar vilken skillnad det blev när arbetet med 

dokumentation utvecklades. Diskussionerna med föräldrarna blev förändrade och personalen 

lärde sig att berätta om händelserna som hänt under dagen på ett mer utvecklat sätt än förut. 

Diskussionerna handlade förr mycket om vad barnen ätit och om allting gått bra under dagen, 

medan efteråt talade man mer om verksamheten och gick mer in på vad som hade skett osv. 

(2005). 
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4 Metod 

 

4.1 Kvalitativ intervju 

Bryman (2001) talar om två olika sätt att samla empiri till forskningsundersökningar. Den ena 

är kvalitativ metod där man håller sig till mindre urval och där syftet är att fördjupa sig i 

orsakerna som ligger bakom fenomenet, för att skapa sig en förståelse för det som studeras. 

Det andra är kvantitativ metod som genom statistik och massundersökningar studerar likheter 

och skillnader mer på ett ytligt plan. För att exkludera tillfälligheter i så hög mån som möjligt 

kan båda metoderna vara att föredra tillsammans. Beroende på syftet med arbetet och vad man 

vill åstadkomma kan man välja den ena metoden före den andra (2001). 

  

I arbetet utgås det från kvalitativa intervjufrågor som ligger till grund för frågeställningarna 

och kartläggningen av likheter och skillnader mellan förskolorna gällande sättet att 

dokumentera. Varför den kvalitativa intervjun valdes är för att resultatet som eftersträvas ska 

belysa utvecklingen som skett sedan den reviderade läroplanen för förskolan (Lfpö98) 

släpptes på ett lite djupare plan. Metodens syfte är att visa vilka praktiska konsekvenser 

förändringarna har fått i de enskilda förskolorna och även skillnader förskolorna emellan. 

Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att den kvalitativa intervjuns resultat beror på 

intervjuarens omdöme, kunskap samt hur frågorna är formulerade. Kvaliteten i intervjun lyser 

fram genom eftertänkta följdfrågor baserade på kunskap och erfarenheter (2009). Genom att 

före intervjun ha läst på om ämnet och med mina tidigare erfarenheter från lärarutbildningens 

olika delar, har jag utformat intervjufrågor som ska spegla mina frågeställningar så att 

frågorna kan besvaras i relation till syftet med arbetet. Genom en personlig intervju och dialog 

med informanten kan svaren bli mer precisa då man kan omformulera frågorna om de skulle 

vara svårtolkade för personen till exempel, vilket gynnar resultatet i slutändan. Detta arbete 

innehåller inte andra undersökningsmetoder som enkäter med mera, då svaret oftast blir 

kortare på enkäter och möjligheten till att utveckla sina tankar och ställa följdfrågor är 

uteslutet. Därför anses enkäter vara bättre passande till massundersökningar exempelvis där 

det förs statistik och jämförs skillnader på ett annat sätt. 

 

Patel & Davidsson (2011) och Bryman (2001) nämner risken om bortfall när man gör 

undersökningar. Författarna menar att man aldrig kan räkna med att allt går enligt planerna 

och att alla tänkta deltagare kommer att delta (2011, 2001). Detta kan handla om plötsliga 
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förändringar i informanternas planer eller andra förhinder. Risken för bortfall ökar om man 

till exempel lämnar ut enkäter till förskolor och ber dem fylla i när tid finns till. På så sätt 

lämnas ansvaret och förtroendet till de som ska delta. Forskningsundersökningar som dessa 

kräver frivilligt deltagande ökar risken för att enkäterna förblir tomma då dessa kan prioriteras 

bort i brist på tid. Slutsatsen blir då att det bästa vore att utföra en enkätsundersökning under 

någon form av kontrollerad omständighet. Denna metod är att föredra för att chansen för 

bortfall blir mindre. Tillsammans med de intervjuade har det kommits överens om att utföra 

intervjun vid ett fastställt datum och plats, samt har vi schemalagt tid för mötet, vilket också 

minskar risken för uteslutet resultat. Däremot kan det inte rådas över om plötsliga och 

oväntade förhinder skulle dyka upp. Därför är det av vikt att ha alternativa lösningar, 

exempelvis flera möjliga informanter. 

 

4.2 Urval 

Urvalet vid undersökningar kan se olika ut beroende på syftet med arbetet. Bryman (2001) 

menar att urvalet kan vara styrt av yttre faktorer som tid, geografisk närhet, med mera. 

Författaren talar också om att man kan göra sitt urval genom att begränsa sig till en population 

och inom en urvalsram (2001). Av bekvämhetsskäl och begränsade pendlingsmöjligheter har 

jag valt att hålla mig inom en medelstor stad med omkring 80000 invånare. 

 

För att få ett presentabelt urval har jag intervjuat sex kommunala förskolor med skilda 

förutsättningar och som inte har något sammarbete med varandra. Förskolorna har döpts till 

fiktiva namn och kallas för Akvariet, Blomman, Citronen, Delfinen, Floran och Gurkan. 

Blomman var den minsta förskolan med endast två avdelningar medan Delfinen och Floran 

var störst på tio avdelningar. På de andra förskolorna fanns det fyra till sex avdelningar och 

barngrupperna samt personaltätheten var ungefär densamma på alla förskolor. Något annat 

värt att nämna är att Floran är en Reggio Emilia inspirerad förskola. 

 

Från varje förskola har en förskollärare intervjuats varav en av förskolorna hade två 

pedagoger vid intervjun. All personal som intervjuats arbetade i barngrupp med barn i 

åldrarna 3-5år. Florans personal arbetar med åldershomogena barngrupper och där 

intervjuades personal från avdelningen med 5-åringar. Akvariet skiljer sig lite i arbetet med 

barngrupperna från de andra då de valt att arbeta med stor barngrupp på 30 barn som de sedan 

delar in i två grupper med 15 barn i varje grupp. Alla intervjuade pedagoger var utbildade 
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förskollärare som har arbetat i över minst 10 år inom förskolans verksamhet, i Sverige. På 

Akvariet hade personalen endast arbetat där ett år, men var erfaren sedan tidigare. Delfinen 

var en ny förskola och hade endast funnits till i ett och ett halvt år. 

 

Utgångspunkten i intervjuerna har varit mina förberedda intervjufrågor, (Bilaga A, s34). 

Intervjupersonerna i undersökningen är av bekvämhetsskäl valda utav förskolans avdelning 

själva, då de har varit tvungna att gå ifrån verksamheten för att bli intervjuade. Förskolorna 

valdes medvetet ut ur olika chefsområden med vetskap om att förskolorna endast håller sig till 

samarbete med förskolor inom det egna chefsområdet. Detta medför en bredare bild över 

synen på frågeställningarna och syftet med arbetet. Med kännedom om att de valda 

förskolorna har skilda förutsättningar, för detta också med ett perspektiv på om dessa faktorer 

kan ha någon inverkan på resultatet. 

 

För att gräva lite djupare har tre förskolechefer intervjuats, slumpmässigt valda från de sex 

chefsområdena. För att underlätta redogöringen har cheferna fått fiktiva namn, Louise, 

Johanna och Mona. Louise är förskolechef på Citronen, Johanna är förskolechef på Floran 

och Mona är förskolechef på Akvariet. Förskolechefernas ansvarsområde ligger mellan tio till 

tolv avdelningar var på olika förskolor. De har fått svara på frågor som berör dokumentation 

från deras position i verksamheten, (Bilaga B, s35), kring frågeställningarna och syftet med 

arbetet. Att intervjua förskolechefer öppnar också för ett större perspektiv på frågan kring hur 

olika förutsättningar, som personaltäthet och tid kan påverka arbetet med dokumentation. 

 

4.3 Genus 

Angående genus i förskolan så är förskolan ett kvinnodominerat yrke. SOU (2004:115) 

skriver att många män väljer bort förskolläraryrket på grund av den debatten som har varit 

kring pedofiler i förskolan, som kan upplevas avskräckande (2004). I denna undersökning så 

är endast en av informanterna man och resterande är kvinnor. Personerna i resultatet är alla 

döpta till kvinnonamn. Detta är för att värna om informanternas anonymitet och just i detta 

fall ska inte resultatet påverkas av genusfrågan. 

 

4.4 Genomförande 

Efter att ha fördjupat mig kring frågeställningarna utformade jag intervjufrågor, (Bilagor A-B, 

s34-35). Frågorna är gjorda med syfte att ta reda på förskolornas olika förutsättningar och hur 
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de arbetar med dokumentation. Frågorna till förskolepersonalen berör förutsättningar, 

mängden dokumentation, vad och hur dokumentationen används, vad personalen anser om 

dokumentationen och hur mycket tid som läggs ner på dokumentationen. Av förskolecheferna 

låg det mer i intresse att få fram deras syn på förskolornas arbete kring dokumentationen och 

hur de såg på deras ansvar för hur det arbetas med dokumentationen. Det var också av intresse 

att få deras syn på mina frågeställningar och försöka få en inblick i hur det såg på 

förutsättningarna och faktorer de själva kunde styra över ute i förskolorna. Kvale & 

Brinkmann (2009) förklarar att kvaliteten på intervjun blir som intervjuaren förbereder den. 

Att komma förberedd till intervjun och ha bra följdfrågor är en grund för att intervjun ska bli 

av kvalitet (2009). Till intervjuerna hade jag med mig intervjufrågorna som underlag, och på 

dessa sedan ställdes följdfrågor som dök upp under intervjuernas gång. Det kändes bra att 

göra intervjuerna personligen istället för att skicka ut enkäter, till exempel. Resultatet gav 

utvecklade svar på mina frågor och olika perspektiv på svaren med hjälp av väckta följdfrågor 

under intervjuens gång. 

 

Väl på intervjuerna bads personalen om att få vara i ett ostört rum. Där informerades de om 

villkoren de intervjuas under, de forskningsetiska principerna och frågades om lov att spela in 

samtalet för att lättare gå tillbaka och analysera svaren. Under intervjun ställdes följdfrågor 

till svaren och det resulterade i väldigt bra dialog med de intervjuade. Intervjuerna varade 

mellan 25-35 minuter. Efter intervjuerna lyssnades materialet igenom och skrevs ner ord för 

ord. Därefter sammanställdes resultatet. Jag har dragit jämförelser, slutsatser och tolkningar 

som en del av analysen, där jag också har knutit an till teorin och syftet med arbetet. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådet (2012) om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet, har intervjupersonerna informerats om villkoren som har varit inför 

intervjuerna. Informationskravet innebär att det är av vikt att låta deltagaren ta del av det 

tänkta syftet med forskningen. Samtyckeskravet säger att varje deltagare har rätten att 

bestämma över sin medverkan i forskningen. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna 

ska ges respekt i form av sekretess, ifall så önskas. Till sist nämns nyttjandekravet, som 

innebär att insamlad fakta endast får användas till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 

2012). Innan besöken har förskolorna och intervjupersonerna blivit informerade om vad 

intervjun kommer att handla om och vad syftet med arbetet är. Vid intervjuerna har deltagarna 
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upplysts om deras fria vilja att delta och frågats om samtalet får spelas in. De har lovats 

konfidentialitet och att deras uppgifter kommer att vara anonyma och endast användas till 

detta arbete. 
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5 Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen med utgångspunkt i frågeställningarna och 

svaren från intervjuerna, (Bilaga A-B, s 34-35). Först redogörs för hur förskolepersonalen har 

svarat på frågorna och sedan redovisas förskolechefernas tankar och åsikter. I resultatet har 

bakgrundsdata som ålder och kön exkluderats. Två pedagoger kunde inte jämföra skillnaden, 

förr och nu, på förskolorna. Den ena förskolan hade endast existerat under den nya läroplanen, 

och på den andra förskolan hade personalen endast arbetat där under den nya läroplanen vilket 

gjorde att de inte kunde blicka tillbaka hur det var innan revideringen. Detta resulterade i att 

frågorna för förskollärarna under intervjun omformulerades något för att få ett relevant och 

jämförbart resultat. Två av förskolecheferna hade varit verksamma en längre period så de 

kunde svara ur erfarenhet. Den sista var ny på sin position, men detta ska inte ha någon 

betydelse för resultatet då alla borde vara insatta i arbetet som skall utföras ute i 

verksamheten. 

 

För att undvika förvirring har även personalen döpts till förskolornas egna namn, för att det 

ska bli lättare att följa med på vilken förskola det gäller. 

 

5.1 Upplevelsen av förändringarna i läroplanen 

Med den reviderade läroplanen kom också en artikel från Utbildningsdepartementet (2010), 

Förskola för utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan, där man bland annat 

motiverade förändringarna kring dokumentationen i förskolan. Personalen på förskolorna 

tyckte till en början att när förändringarna kom att kraven ökade drastiskt, då man inte förstod 

vad detta riktigt skulle innebära och hur arbetet var tänkt att utföras. Två år har gått sedan 

revideringen och man är fortfarande inte överallt helt klar över hur arbetet ska se ut men man 

har definitivt kommit en bit på vägen, tycker de flesta pedagoger. Med Skolverkets (2012) 

material Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation har 

man numera gett tillräckliga instruktioner för att arbetet ska kunna utföras på det sätt som det 

är tänkt från början. Lärarlyftet, som kom i samband med revideringen blev ett misslyckande 

anser både pedagoger och förskolechefer. Av det som framgår i resultatet var det alldeles för 

dåliga förutsättningar för att locka personalen. Detta är synd då lärdomen hade varit desto 

större. 
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För att tydliggöra ansvaret i förskolan har nu pedagoger, arbetslag och förskolechefer fått 

egna avsnitt i läroplanen där deras ansvarsområden i verksamheten är förtydligade, skriver 

Utbildningsdepartementet (2010). För att uppnå en god kvalitet i förskolan måste man också 

införskaffa sig kunskap om den utveckling och det lärande som sker hos barnen i förskolan, 

för att kunna utvärdera, upprätthålla samt utveckla förskolans kvalitet (2010). Detta har i sin 

tur också att göra med kritiken skolan har fått utstå under de senaste tio åren som Hult & 

Olofsson (2011) benämner. Arbetet i förskolan är tänkt ska ske genom reflektioner, och detta 

verkar ha nått alla de intervjuade. Men varför blir det inte alltid som det är tänkt? 

 

Hedenquist & Håkansson (2008) tar upp att personal ibland kan anse att dokumentation och 

utvärdering tar viktig tid från verksamheten (2008). Denna tanke framkom under intervjuerna. 

De flesta förstod att dokumentationen var viktigt, men den tog sin tid. Personalen såg inte 

alltid dokumentationen som en helhet utan den ses fortfarande många gånger som ett arbete 

vid sidan av verksamheten. 

 

5.2 Praktiska förändringar efter revideringen 

 

5.2.1 Förskolornas planerings- och reflektionstid 

Akvariet och Delfinen berättade att de hade en timme egen planeringstid som var schemalagd 

på förskolan och en timme i arbetslaget, varvid Akvariet hade en halvtimme extra. Detta löstes 

genom att de andra avdelningarna hjälptes åt med deras barngrupper. Där gick de igenom 

struktur, planering, reflektion med mera. Alla förskolorna gavs minst en timme i veckan till 

planerings/reflektionstid i arbetslaget. Den egna planeringstiden kunde variera mellan en 

halvtimme till en timme i veckan, beroende på tillgång till personal, där det tydligt märktes 

fördelen med flera avdelningar på förskolan då man kunde lösa av varandra lättare. Citronen 

som var en större förskola fick hela tre timmar i veckan åt planering/reflektion i arbetslaget, 

och även där hävdade man att det inte skulle skada med mer tid. Tiden påverkas av 

organisationsfrågor, schemat och resurser på förskolorna. Personalen menar att den största 

faktorn som påverkar är personaltätheten, men även barngruppernas storlek gör att det finns 

för lite tid till planeringen/reflektionen. 

 

Skolverket (2012) tar i sitt material Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – 

pedagogisk dokumentation upp att dokumentation och planering är tänkt att ske i barngruppen 
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(2012). De intervjuade förskolorna visar att man inte riktigt nått detta stadie än. Delfinen och 

Floran visar medvetenheten kring detta och de försöker göra dokumentationen i barngruppen, 

men att det inte alltid fungerar. Delfinen hade inga strategier för det ännu och förklarar att 

”Man hinner inte heller så mycket man vill, och detta beror dels på att planeringstiden är kort 

och när man är i barngruppen så händer det saker hela tiden”.  Överlag ser man fortfarande 

dokumentation som något man gör utanför barnverksamheten. De praktiska förändringarna 

efter revideringen kring planering är föga få. Förskolechefen Louise lyfte denna fråga och 

förklarade att när förändringarna i läroplanen kom så ökade ansvaret och kraven på både 

förskolorna och cheferna, men det tillfördes inga resurser. Louise förklarar ”Staten vill att 

man ska göra mera jobb med samma resurser som förut”. Alla förändringar tar tid, och 

speciellt om det är helt nytt för en förskola. Akvariet Floran menade att det var viktigt att ta 

itu med rätt saker under planerings/reflektionstiden. Tiden kunde lätt gå åt till praktiska saker 

och då rullar tiden raskt iväg. Åberg & Lenz Taguchi (2005) berättar ur egna erfarenheter att 

den tänka planeringstiden som fanns tillgänglig på deras förskola istället blev en reflektionstid 

då dokumentationen blivit och tagit en så stor del av verksamheten (2005). Floran var väldigt 

noga med att ta reflektionerna/dokumentationen först innan man pratade om praktiska saker. 

Något som Blomman lyfte upp är att man ibland måste räkna in saker som specialpedagog 

under den tiden, och då får man lägga saker som reflektion åt sidan, för tillfället. 

 

5.2.2 Arbetet med dokumentation 

Förskolorna förklarade att de flesta hade blivit mer medvetna om vikten av arbetet med 

dokumentationen, vad och för vem dokumentationen är. Något som kunde saknas bland 

personalen var mer tid till arbetet. Vanliga dokumentationsformer som kom upp under 

intervjun var barns pärmar, där barnen satt in material som handlade om deras lärande eller 

utveckling, dokumentation på väggar som visade förskolans aktiviteter, månadsbrev och 

dagliga anteckningar/reflektioner. Sandberg & Vuorinen (2007) och Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) diskuterar månadsbrevet och menar att det inte är det bästa sättet att nå ut till 

föräldrarna, med tanke på att det har visats vara en tendens att skjuta upp på läsningen så 

mycket att månadsbrevet tillslut glöms bort (2007, 2005). Förskolorna försöker med de olika 

formerna av dokumentation visa att de arbetar mer konsekvent idag, samt att de tänker på att 

göra dokumentationen pedagogisk. Detta är både för personalen själva, barnen men också för 

föräldrarnas skull. Hedenquist & Håkansson (2008) menar att man måste reflektera kring vem 

dokumentationen är till för, samt ställa de rätta frågorna för att det ska bli kvalitativt (2008). 
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Förut kunde dokumentationsarbetet vara dåligt eftertänkt och ”flummigt” som personalen 

själva uttryckte det. Dokumentation som barnens pärmar, där man kunde följa barnens 

utveckling, var vanligt bland förskolorna. Detta var både för barn och vuxna, för att få en 

inblick i verksamheten. Floran hade kommit på att pärmarna var ett utmärkt sätt att visa 

föräldrarna vad man gjorde, genom att skicka hem dem under korta perioder på lovdagar och 

så vidare där barnen fick chans att visa sina föräldrar och prata om detta. Personalen hade fått 

mycket bättre samtal med föräldrarna efter detta. Akvariet hade efter revideringen börjat med 

veckoreflektioner, som innebar att personalen var tvungen att ha med sig en reflektion var till 

planeringsmötena, som man sedan diskuterade. Reflektionerna kunde handla om vad som 

helst i verksamheten och detta kom senare att bli ett underlag för utvärderingen, vilket 

personalen på Akvariet tyckte var väldigt uppskattat och givande. 

 

Olika former av dokumentation som hängs på väggarna är för återkopplingssyfte, förklarade 

pedagogerna. Barnen kunde minnas tillbaka på saker de hade gjort och berätta om dem. På så 

sätt kunde pedagogerna sätta sig in i barnens perspektiv. Citronen säger ”Då kan man också se 

hur de reflekterar efteråt. Men dokumentera gör man för att förstå saker ur ett större 

sammanhang. Just nu idésprutas det för fullt. Det gäller att utmana barnen och inte hålla på 

med sådant de redan kan”. Personalen tycker att de med hjälp av dokumentationen har fått ord 

på vad de egentligen gör i förskolan och vilka lärdomar som kan tas ur olika aktiviteter.  

 

Fennefoss & Jansen (2009) förespråkar videoinspelning som ett verktyg för dokumentation, 

då man kan gå tillbaka och utvärdera på ett annat sätt än med skriven dokumentation eller 

saker man har i minnet (2009). Både Floran och deras förskolechef Johanna förklarade att de 

försökte arbeta med olika former av dokumentation, som ljud och videoinspelning. För att då 

kan man återgå till det som hände och titta närmre på det.  Detta verkade vara sällsynt i de 

flesta förskolorna. För att tydliggöra bilder på väggen gör Floran så att de skriver i tre spalter 

under bilden, vad som händer, vad barnen tänker kring det som händer och vad pedagogen 

tänker kring det som händer. På så sätt får man olika perspektiv på det som sker, menar 

pedagogerna. ”Förr var vi noga med att allt skulle vara så rättvist med dokumentationen att 

man inte fick glömma någon. Nu kör vi en pilotgrupp, några får börja med arbetet lite före de 

andra. Sedan smittar det av sig på resterande gruppen som ringar på vattnet”, menar Floran. 

Pedagogerna förklarar att det är viktigt att barnen alltid får en återkoppling till det som gjorts. 

Även att det är viktigt att försöka involvera alla barnen i det som görs, så att ingen känner sig 

bortglömd. 
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Gurkan tog upp teknikdiskussionen som har varit aktuell i skolan de senaste åren, om att 

utnyttja teknikens fördelar. I förskolor runtom har det blivit vanligt med digital fotoskärm, där 

man sätter in bilder och bilderna bara rullar. Detta menade pedagogen var helt värdelöst, och 

förklarade ”Det blir ingen återkoppling till vad barnen har gjort och för föräldrarna blir detta 

bara någon form av ett bildspel utan betydelse”. 

 

Ett hinder som togs upp under intervjuerna i arbetet med dokumentation är att mängden oftast 

blir väldigt stor. Bjervås (2011) tar upp ämnet i sin avhandling och menar att pedagogerna 

som hon intervjuat ofta kände att de inte alltid hann med all dokumentation som de skrev. Det 

blev bara en hög med dokumentation som aldrig gicks igenom bara för att det inte fanns tid 

till det (2011). Denna upplevelse kändes igen på Gurkans och Delfinens förskola, då man inte 

riktigt ännu hade koll på vad som var väsentligt att dokumentera. Personalen upplevde detta 

aningen besvärande då man hade mycket dokumentation som det inte blev något av.  Ann 

Åberg (2005) berättar att en stor hög dokumentation inte behöver ses som något dåligt. Detta 

betyder trots allt att man har sett eller uppmärksammat någonting. Genom att man har 

uppmärksammat någonting betyder det att man har gjort en reflektion kring det, och det är ett 

första steg i arbetet. Det Åberg (2005) fick av den stora mängden dokumentation var både 

insikt i hur hon själv fungerande men även hur barnen tänkte. Mängden dokumentation väckte 

frågor hos henne som i sin tur ledde henne till svaret på varför dokumentationen är så viktig, 

nämligen att skaffa insikt i både hur man själv fungerar men också vad ens eget agerande gör 

med andra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

 

Angående tiden som gick åt för dokumentation var de flestas önskan att det fanns ett par 

timmar ytterligare till arbetet för att det skulle bli kvalitativt. Förskolecheferna ansåg också att 

tiden var ett hinder. Louise tyckte så mycket som att en hel förmiddag varje vecka vore 

nödvändig, men det är resurserna som sätter gränser. Mona menade också att tiden kunde 

spela roll, men att det snarare handlade om personalens vilja att ändra arbetssätt. Förskolan 

har genomgått en förändring under de senaste åren och det tar tid att förändra ett arbetssätt, 

från en gammal skola, till en ny. Det nya arbetssättet är tänkt att fungera på ett annat sätt, och 

då kanske inte tiden är ett så stort hinder i längden, om man lär sig hur det är tänkt, och dit har 

personalen inte kommit. 
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Citronen har diskuterat frågan kring mängden dokumentation som görs och det har hamnat i 

en diskussion om ekonomin. Personalen har tagit mycket bilder till exempel, en väldigt stor 

mängd dokumentation, menar pedagogen. De försöker hitta ett annat forum, exempelvis 

blogg, där föräldrar istället kan hämta hem det de själva vill ha. Samtidigt som föräldrarna får 

hem det under tiden som det är aktuellt. 

 

5.3 Skillnaderna i arbetet och synen på dokumentation 

Akvariet menar att de dokumenterade innan revideringen kom också. Nu är det mera ett krav. 

Det är alltid så med något nytt menar pedagogen. Syftet till kravet anses vara tvetydigt. 

Dokumentationen är till för att synliggöra vad som sker hos barnen och fungera som ett 

utvärderingsverktyg. Men ibland kan syftet mer hänvisa till att man ska lyfta förskolan utåt i 

samhället, tycker pedagogen. Det kan kännas som grunden till förändringen. Det som 

utmärktes i läroplanen var att de ville trycka på dokumentationen, uppföljning och 

utvärdering. Det är lite ”luddigt” att det inte ska ske på ett visst sätt utan alla förskolor har 

olika sätt att arbeta kring det.  

 

Blomman berättar att efter revideringen införde de pärmar till alla barn där man kan följa 

barnens utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet blev också bättre, man blev mer 

medveten och är inne i det nu. Till de vanliga åsikterna runt om i förskolor brukar man höra 

”att man alltid har arbetat så”, menar pedagogen. Men Blomman påstår att det ändå inte riktigt 

har reflekterats på det sättet som det görs nu. Man har inte talat om det på samma sätt, man 

har dokumenterat, men kanske inte riktigt med samma eftertanke. Pedagogen är positivt 

inställd till förändringen. ”Den utmaningen behöver vi pedagoger. Att ständigt fråga oss hur 

vi arbetar, reflektera över saker och så vidare och ständigt knyta an till läroplanen. Förr 

gjordes saker mer på rutin på grund av att man alltid hade gjort så. Man reflekterade inte över 

det på samma sätt helt enkelt. Vi måste släppa de där traditionerna och göra det som 

läroplanen säger, ifrågasätta saker, personal, varför vi gör saker och för vem. Det är mycket 

nyttigt och mycket nytt i förskolans värld”, anser Blomman. Dokumentationen ger 

pedagogerna mer kött på benen. Medvetenhet kring vad pedagogerna gör och hur de är, 

kommer fram på ett annat sätt. 

 

Citronen kände att de redan arbetade med detta sedan tidigare. ”Vi måste bli mycket bättre på 

att se barns lärande över en hel dag” Pedagogen lyfter risken av att sätta fokus på någonting, 
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det är att tappa fokus på någonting annat. ”Vi har fått upp ögonen för att ifrågasätta vårt 

arbetssätt. Vad är matte? Vad är teknik? Folk har börjat gå på mer kurser för att lära sig och 

det har blivit en liten lärdomsvåg kan man säga. Mycket omtänkande om en del saker” 

förklarar Citronen. Pedagogen tycker att förskolan genom tiden har varit väldigt humanistiskt 

inriktad. Det har pratats om omsorg, men ämnena har funnits mer i periferin. Ämnena är 

också viktiga och finns överallt i vår vardag. 

 

Dokumentationen i förskolan har gjort att synen på barnen förändrades helt. Citronen tror att 

det finns en tradition i svensk förskola, om att ha rutiner, sätta upp ett veckoschema och följa 

en aktivitet dag för dag. ”Det som glöms bort är att barnen kanske inte är där”, menar 

pedagogen. ”Det är fruktansvärt mycket som man upplyses över genom dokumentationen, att 

saker har så stor betydelse att fånga upp. Rollen som pedagog har blivit helt annorlunda” 

förklarar Citronen. Personalen vågar ställa frågor som de själv inte kan svara på. De behöver 

inte veta och kunna förklara allt. De testar och ser hur det går istället, det har blivit ett 

utforskande tankesätt. Citronen berättar att barnen en gång skulle förstå hur ett kalejdoskop 

fungerar. Ett skåp med glas som speglar olika färger. Pedagogen berättar att barnen inte löste 

detta på ett helt år. De köpte in material så att barnen skulle förstå hur det fungerade och så 

vidare. Under upptäcktens färd lärde sig barnen otroligt mycket annat istället, till exempel hur 

speglar kan användas, att klyva bilder, mångfacettera och annat. Pedagogen förklarar att det 

blev ett stort arbete och det är ett helt annat sätt att arbeta än att säga ”när månaden är slut så 

ska barnen veta hur detta ska vara”. När man arbetar med frågeställningar på detta sätt och 

utmanar barnen, upptäcker man att de kan jättemycket. De kan mer än vad man själv kan 

tänka sig, menar Citronen. 

 

Delfinen förklarar att de har en gemensam mall så att alla arbetar lika på förskolan. Det ska 

vara mer likvärdighet nu än innan upplever pedagogen. Det som kom med revideringen är 

viktigt på så sätt att man kan se vilken kvalitet verksamheten håller och det känns som vi på 

vår förskola är på rätt väg, berättar pedagogen. Delfinen har inte arbetat så aktivt med kapitlet 

i läroplanen än för att mycket annat har funnits att gå igenom på grund av att förskolan inte 

funnits så länge. Pedagogen konstanterar att man arbetar mycket mer medvetet nu, än förr. 

Det är inte ett helt nytt arbetssätt som har tillkommit och visst har man utvecklats som 

pedagog. 
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Floran tycker att de hade mycket till fördel i arbetet med dokumentationen, på grund av att 

det är en Reggio Emilia inspirerad förskola. De praktiska förändringarna i arbetet efter 

revideringen är att pedagogerna försöker lägga mer fokus på dokumentation kring 

verksamheten istället för barnen. De dokumenterar barnen också, men tänker mer ”kalle i 

gruppen” än bara ”kalle”. Processen i förskolan är synlig på ett helt annat sätt när man 

dokumenterar och det är en stor fördel, förklarar Floran. När revideringen kom så kändes det 

lite tufft i början för dem. Sedan när personalen gick igenom det och vad det handlar om så 

insåg dem att de redan arbetade på detta sätt. ”Det var bra att få granska sig själv mer kring 

det hela” förklarar pedagogerna. De berättar att det är stor skillnad idag ifrån när de började 

arbeta för cirka trettio år sedan. ”Förr gjordes en grovplanering först för vad som skulle ske 

under veckan och vad man skulle prata om och så följdes detta. Barnen kanske inte alls var 

intresserade, men så var verksamheten. Arbetssättet de har idag är nog det som gör det roligt 

efter så många år, att man inte tröttnar utan fortsätter, för att man vet aldrig vart man hamnar” 

menar Floran. Det handlar inte om pedagogernas kunskap, utan det handlar om att utmana 

barnen till att lista ut svaren själva, att utforska gemensamt. Dahlberg m.fl. (1999) lyfter 

pedagogisk dokumentation och förklarar vikten av att reflektera kring dokumentationen. Det 

handlar inte bara om återkoppling inom dokumentationen mellan vuxna och barn, barn och 

barn och vuxna emellan utan också reflektionen efteråt och vilka följdfrågor förskolläraren 

utmanar sig själv med som i sin tur utvecklar tänkandet kring det som har hänt (1999). 

Förskolan Floran visade ett väldigt konsekvent förhållningssätt till deras dokumentation de 

gjorde och var noga med att lyfta upp tankar från både barnens och de vuxnas perspektiv, för 

att skapa en förståelse kring vad som skett i rummet. 

 

Gurkan kände mer ansvar efter revideringen. ”Det hände väl egentligen inte något praktiskt”, 

menar pedagogen. ”Skillnaden blev bara förtydligande kring varje mål, hur man arbetar. Det 

ska inte vara flummigt utan att man ska visa tydligt att nu gjorde vi detta för att… och så 

vidare”, menar pedagogen. All medveten verksamhet dokumenteras. Föräldrarna har märkt 

skillnad och att de är mer medvetna om barnens lärande i förskolan nu, menar Gurkan. Som 

pedagog känner man ett större ansvar nu. Det känns som ”finns det inte, så är det vårt fel”. 

Pedagogen förklarar att de numera känner sig säkrare på vad de gör och de förstår att det 

händer saker, att det blir kvalitet av det hela. Dokumentationen öppnar ögonen för vad som 

egentligen sker i rummet. Reflektioner ger mycket, men det svåra är att veta vad som är viktig 

dokumentation. Lenz Taguchi (2005) förklarar att all form av dokumentation är bra på så vis 
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att det kan väcka tankar, fastän dokumentationen inte gås igenom så väcker det tankar i 

stunden man skriver den. Allt som ger upphov till reflektion får man någonting utav (2005). 

 

Lenz Taguchi (1997) förklarar att pedagogisk dokumentation inte handlar om ett nytt 

arbetssätt. Det handlar om att reflektera över sitt arbete (1997). Pedagogerna som intervjuats 

arbetade alla på ett eller annat sätt med pedagogisk dokumentation. Men det som skiljde dem 

åt var medvetandet kring det. Detta i sin tur är avgörande för hur mycket energi man lägger på 

arbetet. Den personalen som verkade vara mest medveten var också den som arbetade mest 

med dokumentationen, fann arbetet roligt och var drivna pedagoger. De andra gav ett mindre 

glatt intryck kring arbetet och hade fortfarande frågetecken kring arbetet inom sig. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Att all personal inte såg dokumentationen som en del av verksamheten är synd. De flesta 

förstod att dokumentationen var viktigt, men processen att etablera ett stadigt arbetssätt tar tid. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) talar om att det kanske inte alltid är så lätt att veta hur man ska 

arbeta med dokumentation, speciellt om området är nytt för pedagogen (2005). Det kan vara 

en stor utmaning med nytänkande, och just därför behövs kompetensutveckling för att förstå 

hur man kan arbeta. Det är viktigt att förstå hur man ska implementera dokumentationen i 

verksamheten så att det inte blir en sak man gör utanför arbetet man gör i barngruppen, och 

detta slutar ofta i en resursfråga. 

 

Personalen på förskolan Gurkan förklarade att de inte riktigt kände sig klara med hur de 

skulle arbeta med dokumentationen, vad som skulle dokumenteras och hur mycket. Som 

Åberg (2005) förklarat innan behöver inte en stor hög dokumentation ses som något dåligt 

utan all reflektion ger någonting. Att dokumentationsarbetet tar tid går dessvärre kanske inte 

alltid att undvika. Att man har uppmärksammat någonting betyder att man har reflekterat över 

det, och det är ett steg i arbetet. Hedenquist & Håkansson (2008) talar om att det gäller att 

ställa rätt frågor under reflektionerna samt veta vem man dokumenterar för, vilket är 

förståndigt. Att ställa frågor som får oss att reflektera kring vårt förhållningssätt eller vårt 

arbete utvecklar oss som både människor och pedagoger, men dokumentationen i sig går 

oftast att använda till alla målgrupper. Reflektion är det som synliggör dokumentationen, och 

det spelar egentligen inte någon roll för vem dokumentationen är utan snarare hur den 

används.  

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) berättar ur egna erfarenheter att den tänka planeringstiden som 

fanns tillgänglig på deras förskola istället blev en reflektionstid då dokumentationen blivit och 

tagit en så stor del av verksamheten (2005). Detta är något som alla förskolor borde ta efter. 

Reflektionen kring verksamheten är ett verktyg i sig för att utveckla den. Ett vanligt svar var 

att det fanns andra saker att ta itu med först eller som också var viktiga så att tiden gick åt 

väldigt fort. Detta kan man också givetvis ha förståelse för, vilket också är synd för tiden för 

reflektion behövs både för att pedagogerna ska se styrkan i reflektionen men också för att 

förskolan ska utvecklas på ett bra sätt. 
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Sandberg & Vuorinen (2007) och Åberg & Lenz Taguchi (2005) hade delade meningar om 

huruvida månadsbrev var ett bra sätt att nå ut till föräldrarna. Förskolan Floran hade ett annat 

sätt att nå ut till föräldrarna. De skickade hem barnens pärmar över julen exempelvis, då 

allting fortfarande är aktuellt och barnen får chans visa sina föräldrar vad de har gjort i 

förskolan. Föräldrarna får på så sätt en bättre insikt i vad som sker i verksamheten, när barnen 

både får visa med bild och text samt berätta själva i en lugn miljö vad de har varit med om. 

Detta är ett bra exempel på hur man kan öppna folks ögon för förskolans verksamhet. 

Responsen från föräldrarna på Floran var över förväntan, förklarade personalen. 

 

Något som utmärktes, var att förskolan Floran och Citronen hade kommit längre i arbetet 

med dokumentationen än de andra förskolorna. De arbetade konsekvent, hade en tydlig plan 

och förstod reflektionens styrka. Dahlberg m.fl. (1999) diskuterar pedagogisk dokumentation 

och förklarar vikten av reflektionen kring dokumentationen som man för i verksamheten. Det 

handlar inte bara om återkoppling inom dokumentationen mellan vuxna och barn, barn och 

barn och vuxna emellan utan också reflektionen efteråt och vilka följdfrågor förskolläraren 

utmanar sig själv med som i sin tur utvecklar tänkandet kring det som har hänt (1999). 

Förskolan Floran visade ett väldigt konsekvent förhållningssätt och ett stort engagemang till 

dokumentationen de gjorde. De flesta förskolor arbetade med att lyfta fram både barnens och 

de vuxnas perspektiv för att skapa en förståelse kring vad som sker i rummet, men Floran och 

Citronen hade kommit en aningen längre. 

 

Lenz Taguchi (1997) förklarar att pedagogisk dokumentation inte handlar om ett nytt 

arbetssätt. Det handlar om att reflektera över sitt arbete (1997). Pedagogerna som intervjuades 

arbetade alla på ett eller annat sätt med pedagogisk dokumentation. Men det som skiljde dem 

åt var medvetandet kring det. Detta i sin tur är troligtvis avgörande för hur mycket energi man 

lägger ner på arbetet. Personalen som verkade vara mest medveten var också de som arbetade 

mest med dokumentationen, fann arbetet roligt och var drivna. De andra gav ett mindre 

entusiastiskt intryck kring arbetet och hade fortfarande frågetecken inom sig. 

 

Wallin (2003) menar att man måste skilja på att samla minnen och att föra pedagogisk 

dokumentation (2003). De flesta förskolor gjorde medvetna dokumentationer, men frågan är 

återigen vilka frågor man ställer till dokumentationen. Det är frågorna som ställs som i 

slutändan avgör om det blir något syfte med det hela. Alexandersson (1999) diskuterar vilken 
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betydelse reflektion har för människan och nämner tre viktiga begrepp som berörs och som 

samspelar med varandra när man reflekterar över sin praktik, mening, distans och språk 

(1999). Detta är tre mycket intressanta begrepp som Alexandersson nämner som har med 

reflektionen att göra. Ibland har vi människor svårt att sätta ord på det som sker, men vi vet att 

någonting händer. Pedagoger behöver få en mening kring vad som sker i rummet, vi behöver 

distansera oss från oss själva och titta på vårt förhållningssätt och agerande, och i och med de 

nya begreppen vi benämner uppkommande fenomen, får vi en helt ny förståelse och kunskap 

som vi kan använda för att göra verksamheten bättre. 

 

Mängden dokumentation var ett dilemma för ett par förskolor. När revideringen först kom år 

2010 hörde man ofta ute i verksamheten att det var väldigt stressigt och mycket att göra. 

Under intervjuerna frågades pedagogerna om dokumentationsarbetet ansågs vara för mycket, 

men de tyckte inte så. Detta var ett välkommet svar och betyder egentligen att något har hänt 

sedan revideringen. Personalen har förstått vikten av dokumentationen och att det trots allt är 

en viktig del av verksamheten. Vilken mängd dokumentation det ska vara och vad som ska 

dokumenteras är fortfarande en utmaning för en del. Bjervås (2011) skriver i sin avhandling 

att pedagogerna som hon intervjuat ofta kände att de inte alltid hann med all dokumentation 

som de skrev. Det blev bara en hög med dokumentation som aldrig gicks igenom bara för att 

det inte fanns tid till det (2011). Åberg & Lenz Taguchi (2005) förklarar att all form av 

dokumentation är bra på så vis att det kan väcka tankar, fastän dokumentationen inte 

genomgås så väcker det tankar i stunden man skriver den (2005). Detta måste pedagogerna 

förstå, att det inte är farligt att dokumentera för mycket. Det tar tid men det ger också 

någonting tillbaka. Alla iakttagelser väcker tankar och reflektionerna i sig är de man lär sig 

av. Några kanske måste börja på detta viset. Att dokumentera en stor mängd i början, för att 

lära sig vad som är väsentligt till slut. 

 

Fennefoss & Jansen (2009) betraktar videoinspelning som ett väldigt bra medel för 

dokumentation, men också att dokumentationen kan påverkas utav vilken roll observatören 

har. Om observatören är med i händelsen eller står utanför får konsekvenser för vart som 

fokuseras och påverkar i sin tur resultatet av observationen. Om den som dokumenterar står 

utanför situationen så blir det mycket lättare att fånga upp saker som annars skulle kunna vara 

svårare att upptäcka. Videoinspelning kan användas till att både spela om sekvenser och 

analysera på ett helt annat sätt än vad man kan göra med endast en nedskriven observation. 

Att spela om sekvenser kan öppna till nya tankar och man kan korrigera sina tankar på ett helt 
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nytt plan (Fennefoss & Jansen, 2009). Detta är något dagens förskollärare är väldigt dåliga på. 

Man får sällan idén att ta fram en videokamera för att göra en sådan inspelning och använda 

som pedagogisk dokumentation. Johanna som var förskolechef på Floran hävdade att 

arbetslagen försökte tänka lite mer alternativa medel till dokumentation. Detta verkar tyvärr 

falla bort många gånger på grund av bekvämlighetsskäl. Personalen är så inne i sitt vanliga 

sätt att dokumentera, med foto och anteckningar att man anser att det andra inte behövs, vilket 

är synd för en videoinspelning kan man som sagt använda på ett bredare sätt än en anteckning 

och ett minne. Detta tar Lenz-Taguchi (2000) upp, att det finns en risk att fastna i ett inrutat 

tänkande kring dokumentationsarbetet oavsett pedagogik eller metod (2000). Rutinen är 

förmodligen ett av förskolornas största hinder i dagens läge. Några av pedagogerna nämnde 

också detta och menade att förskolan överlag är väldigt rutinbaserad sedan lång tid tillbaka. 

Det gäller att komma bort ifrån dessa rutiner och att lära sig att utgå från vad behovet är ”just 

nu”. Citronens tanke om att använda blogg är verkligen att tänka utanför det vanliga, och som 

de själva hävdar att föräldrarna får chans att plocka ut det som de själva vill. Nackdelen med 

denna idé kan vara att alla föräldrar inte har datorer, vilket kan leda till missnöje. Förskolan 

ska ändå inte behöva ställa sådana krav på familjerna, men det kan vara ett alternativ att tillgå 

som kan vara smidigt i längden. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Angående metoden och något som skulle kunna ha utförts annorlunda i detta arbete, är att 

intervjufrågorna skulle kunnat ha skickats till personerna före intervjuerna. På så sätt skulle de 

kunnat få chansen att förbereda svar på frågorna. Detta var en önskan som kom från en av de 

intervjuade, att pedagogen hellre skulle velat ha frågorna före intervjun. Anledningen till att 

de inte skickades ut var för att personalen ansågs kunna svara på frågorna utan förberedelse. 

Frågorna är relaterade till det dagliga arbetet i förskolan och ska gå att besvara oavsett 

förberedelse, då ämnet ingår i förskolearbetet och dessutom är ytterst aktuellt i dagens 

verksamhet. Under besöken märktes att frågorna tolkades olika av personalen. Detta löstes 

med hjälp av dialog där frågorna kunde utvecklas ytterligare för att få fram bra och relevanta 

svar. 

 

Tre förskolechefer intervjuades för att få en bredare bild av varför det såg ut som det gjorde 

på den organisatoriska nivån. Det var väldigt intressanta intervjuer som fungerade som ett 

komplement till de andra intervjuerna, vilket gjorde att det som sas av förskollärarna 
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bekräftades mer eller mindre. Detta är anledningen till att förskolecheferna inte är med i 

någon större mängd under analysen och diskussionen. 

 

Det hade varit intressant om tid fanns till att besöka ännu fler förskolor, för att få en bredare 

bild över hur det ser ut. Det finns olika sätt att arbeta med dokumentation och det är intressant 

att se hur långt förskolor har kommit. Det skulle även varit av intresse att gå ut till flera 

kommuner att göra undersökningen i, vilket skulle kunnat ge ännu ett större perspektiv på 

frågeställningarna. 

 

6.3 Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att se vilken effekt det har blivit efter revideringen, och det som 

kan konstanteras är att mycket har hänt på två år. Förskolorna har förstått att dokumentationen 

är viktig, men att processen att anamma detta både tar tid och kompetens. Tiden som finns till 

arbetet ser väldigt olika ut. Frågan hamnar i slutändan bland resurser, organisation och 

huruvida pedagogerna brinner för sitt arbete. Om man vill så går det, är ledordet. Förskolor 

som är större till ytan ser ut att ha en fördel då möjligheter till att hjälpas åt med 

barngrupperna är bättre, om personal insjuknar eller andra hinder uppkommer. Detta i sin tur 

gör att man får mer tid till dokumentationen, diskussioner kring arbetet, med mera. 

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) berättar ur egna erfarenheter att den tänka planeringstiden som 

fanns tillgänglig istället blev en reflektionstid då dokumentationen tagit en så stor del av 

verksamheten. Detta anser författarna vara positivt då reflektionerna på planeringstiden gav 

insikt om vad som egentligen hände i barngruppen (2005). Att planeringstiden är menad för 

reflektion börjar sakta men säkert komma igenom ute på förskolorna, men frågan verkar 

handla om förståelse kring varför man ska reflektera. En del förskollärare har inte riktigt 

greppat hur det är tänkt att arbetet ska gå till, medan andra förstår att man genom reflektion 

automatiskt kan uppnå planeringen man är ute efter, då reflektionen återspeglar vart man i 

dagsläget befinner sig. Detta leder i sin tur till nästa steg i verksamheten. Förskolechefen 

Mona förklarar att detta är en stor utmaning för många pedagoger, att ändra arbetssätt. Från 

att ha arbetat med traditionell planering sedan urminnes tider, till att börja arbeta efter ett 

reflekterande arbetsätt på sättet som det är tänkt, är en process. Många är fortfarande bekväma 

med hur det var förut. 
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Angående pedagogernas tankar kring mängden dokumentation så upplevdes det som ett större 

orosmoment för två år sedan än nu under undersökningen. I och med att de har fått insikt om 

vikten av reflektionen kring dokumentationen, har detta förmodligen gjort att läget känns mer 

under kontroll och stämningen är inte så stressad längre. Förskolan Delfinen var de enda som 

kände att de fortfarande precis hade börjat med att etablera en arbetsmodell. Förskolan var ny 

sedan ett och ett halvt år tillbaka och hade inte riktigt fått allt organisatoriskt att fungera, 

vilket i sin tur också gjorde att dokumentationen blev lidande. Om dokumentation och ett 

reflekterande arbetssätt hade kunnat hjälpa Delfinen att få struktur snabbare, återstår. 

 

Uppföljningen kring dokumentationen var lite blandad på en del förskolor. Förskolechefen 

Louise sa bland annat, trots att hon arbetade med en av förskolorna som ansågs hantera 

dokumentationen relativt bra, att man var dålig på att gå vidare med dokumentationen. 

Personalen hade svårt att ta nästa steg. Detta kan tänkas ha att göra med att ställa de rätta 

frågorna, som Hedenquist & Håkansson (2008) talar om. 

 

Något som möjligen kan anses kommit med en liten försening är materialet från Skolverket 

(2012), Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. 

Med detta material ska nu förskolorna få en bättre bild av ändringarna och få dem att arbeta 

rätt. Detta material kom under år 2012 och de flesta förskolor var i starten med arbetet. Vi kan 

med stor sannolikhet förvänta oss förändringar av förskolans verksamhet i framtiden. 

 

En tanke till fortsatta studier är att det skulle vara intressant att med samma utgångspunkt göra 

en liknande undersökning efter ytterligare några år, för att då se om det vilken utveckling som 

har skett. 
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Bilagor 

 

Bilaga A – Intervjufrågor Förskollärare 

 

1. Hur stor är förskolan, antal avdelningar? 

2. Hur stor barngrupp har ni på er avdelning? 

3. Vilka åldrar är det i barngruppen? 

4. Hur länge har ni arbetat på förskolan? 

5. Är förskolan privat eller kommunal? 

6. Berätta hur planeringstiden på er förskola/avdelning ser ut och vad ni anser om läget. 

7. Berätta hur ni arbetar med dokumentation i er förskola, vilka former av dokumentation 

och hur ni tänker kring det. 

8. Vad är era tankar kring mängden dokumentation i förskolan? 

9. Hur mycket tid i veckan skulle ni vilja uppskatta att ni lägger ner på dokumentation? 

10. Hur mycket tid skulle du vilja att det fanns för dokumentationen? 

11. Hur används och uppföljs dokumentationen? 

12. För er som förskollärare, vad har dokumentationen inneburit i ert verksamma liv? 

13. Hur upplevde ni förändringarna i läroplanen i avsnittet ”Uppföljning, Utvärdering och 

Utveckling?” 

14. Upplevde ni några praktiska förändringar gällande dokumentationen och i så fall 

vilka? 

15. Hur och vilka förutsättningar kan påverka arbetet med dokumentation? 

16. Är det något ni saknar i dagens läge angående kvalitetsarbetet i förskolan? 
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Bilaga B – Intervjufrågor förskolechef 

 

1. Hur många förskolor har ni i ert ansvarsområde? 

2. Berätta hur det arbetas det med dokumentation ute på förskolorna. 

3. Vad anser ni om mängden dokumentationen i förskolan? 

4. Hur används och uppföljs dokumentationen? 

5. Hur ser ni på ert ansvarsområde gällande dokumentationen och kvalitetsarbetet i 

förskolan?  

6. På vilket sätt är ni som förskolechef delaktig i arbetet med förskolans dokumentation? 

7. Vad är era tankar om förskolornas olika förutsättningar kopplade till 

dokumentationskravet? 

8. Vilka är era tankar om förändringarna kring dokumentation samt det nya 

ansvarsområdet för förskolechefer i den reviderade läroplanen? 

9. Berätta om fortbildningsmöjligheterna och vad dessa betyder för verksamheten. 

10. Har ni några tankar kring lärarlyftet? 

11. Hur tycker ni förskolorna i ert område hanterar dokumentation & kvalitetsarbete? 

12. Är det något i dagens läge ni saknar eller skulle vilja ändra på ute i förskolorna 

angående situationen? 

 


