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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att studera hur förskollärare uppfattar att de arbetar med dokumentation och 

arbetar vidare med dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Studiens huvudsyfte kan dock beskrivas som att studera vilka förutsättningar och begränsningar 

som förskollärarna uppfattar att de har för att arbeta med detta. För att få svar på studiens syfte har 

vi  genomfört  åtta semistrukturerade intervjuer med åtta olika förskollärare.  Ramfaktorteorin har 

använts som ett analysverktyg för att studera de uppfattade förutsättningarna och begränsningarna 

och relatera dessa till hur förskollärarna uppfattar att de arbetar med dokumentation, uppföljning, 

och utveckling. Till studien har vi även en 'bakgrund' där vi tar upp vad tidigare forskning visar 

kring dokumentation. Vad dokumentation kan leda till samt förutsättningar och begränsningar för 

att arbeta med dokumentation.

Resultatet  har  sammanställts  i  olika  kategorier  kring  hur  förskollärarna  uppfattar  att  de 

dokumenterar,  hur  de  arbetar  vidare  med  det  dokumenterade  och  vilka  förutsättningar  och 

begränsningar som de framför. De slutsatser vi drar är att förskollärarna har olika uppfattningar 

kring hur de arbetar med uppdraget och vi får en uppfattning av att de har kommit olika långt i 

arbetet  med  dokumentation.  Vi  kommer  även  fram till  att  ett  flertal  olika  förutsättningar  och 

begränsningar tas upp. Vi har även funnit att de förskollärare vi intervjuat tar upp förutsättningar 

och begränsningar som vi inte funnit i tidigare forskning. En viktig slutsats vi drar är dessutom att 

vi ser hur några av förskollärarna uppfattar att de själva kan vara flexibla inom de ramar som finns 

och att de kan skapa möjligheter för att arbeta med dokumentation. 

Nyckelord: Dokumentation, förskola, ramfaktorteori, förutsättning, begränsning. 



Förord

Vi vill först ge ett stort tack till alla de förskollärare som ställt upp i vår studie. Utan er hade det inte 

varit möjligt att genomföra vår c-uppsats och vårt examensarbete. Ni har alla bidragit till att ge oss 

större förståelse kring hur arbetet med dokumentation kan fungera i verkligheten och kring vad det 

finns för möjligheter och svårigheter med uppdraget. Genom detta har ni även möjliggjort att sprida 

den kunskap vi fått. 

Tusen  tack  även  till  vår  handledare  Britt  Tellgren.  Du  har  kommit  med  många  goda  råd  och 

konstruktiv kritik till vårt arbete. Du har verkligen varit en engagerad handledare som svarat snabbt 

på mail med massor av frågor och även stöttat när allt känts tungt. Återigen tusen tack!

Vi vill även tacka Linn Eklund och Malin Svensson som var våra 'provopponenter'. Tack för all 

konstruktiv kritik och att ni pushade oss den sista biten. 

Vi vill också tacka våra familjer och vänner som stått ut med oss när vi varit i vår 'uppsatsbubbla' 

och stått ut med vårt gnäll och ångest, men nu kan vi komma tillbaka till våra vanliga jag igen. 

Äntligen!

Sist men inte minst vill vi även tacka varandra och för att vi stått ut med att träffas eller arbeta med 

uppsatsen nästan dagligen i några veckors tid. Det har varit ett tufft jobb och en resa mellan hopp 

och förtvivlan men nu kan vi äntligen se tillbaka på det och vara stolta över oss själva!

Tack!

Carolina Franck Olsson  & Tina Näfver



Innehållsförteckning
1. Inledning..........................................................................................................................................1

1.1 Syfte och frågeställningar........................................................................................................4

1.2 Ordlista.....................................................................................................................................6

1.3 Disposition...............................................................................................................................7

2.  Dokumentation mot uppföljning, utvärdering och utveckling .................................................8

2.1 Observation och dokumentation .............................................................................................8

2.2 Dokumentation som grund för förändring av verksamheten ..................................................9

2.3 Att ta lärdom av varandra och reflektera tillsammans ..........................................................11

2.4 Ett konstruktionistiskt synsätt ...............................................................................................12

2.5 Dokumentation är ingen absolut sanning eller en garant för kvalitet ...................................12

2.6 Empiriska exempel av arbete med dokumentation................................................................13

2.7 Förutsättningar för att arbeta med dokumentation mot uppföljning, utvärdering och 

utveckling.....................................................................................................................................13

2.7.1 Lärares syn på förutsättningar och begränsningar ........................................................14

2.8 Att ta makt över det förgivettagna ........................................................................................15

2.9 Från en kvalitetsdiskurs till en diskurs om meningsskapande...............................................16

2.10 Sammanfattande reflektion .................................................................................................17

3. Ramfaktorteoretiskt perspektiv .................................................................................................19

3.1 Sammanfattande reflektioner ................................................................................................23

4. Studiens genomförande och tillvägagångssätt...........................................................................25

4.1 Fenomenografi och semistrukturerade intervjuer .................................................................25

4.2 Avgränsningar........................................................................................................................25

4.3 Urval......................................................................................................................................26

4.4 Etiska överväganden .............................................................................................................26

4.5 Genomförande av intervjuer .................................................................................................28

4.6 Bearbetning av intervjuer ......................................................................................................29

4.7 Studiens verifiering ...............................................................................................................31

5. Arbetet med, och förutsättningar för, dokumentation mot uppföljning, utvärdering och 

utveckling .........................................................................................................................................33

5.1 Förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med och kring dokumentation ...................33

5.1.1 Vad som dokumenteras...................................................................................................33

5.1.2 Dokumentation och att arbeta vidare med dokumentationen.........................................35

5.1.3 Sammanfattande analys..................................................................................................37



5.2 Förskollärares uppfattningar om deras förutsättningar och begränsningar för att arbeta med 

dokumentation mot uppföljning, utvärdering och utveckling......................................................39

5.2.1 Olika av förskollärarna uppfattade begränsningar ........................................................39

5.2.2 Olika av förskollärarna uppfattade förutsättningar........................................................41

5.2.3 Sammanfattande analys..................................................................................................44

6. Diskussion .....................................................................................................................................48

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................................48

6.2 Metoddiskussion....................................................................................................................55

6.4 Slutdiskussion........................................................................................................................57

6.5 Vidare forskning.....................................................................................................................58

 Referenser ........................................................................................................................................59

    Bilaga 1

    Bilaga 2



1. Inledning

Vår uppsats handlar om hur förskollärare uppfattar att de arbetar med dokumentation och arbetar 

vidare med dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling. Inspiration till uppsatsen 

har vi fått från våra VFU-perioder under vår tid på lärarutbildningen. Under dessa har vi upptäckt 

att  förskolor  kan  arbeta  väldigt  olika  med  dokumentation.  Vi  vill  därför  vidare  studera  hur 

förskollärare uppfattar att de arbetar med just detta och vilka förutsättningar de uppfattar att de har 

för att arbeta med det. 

Skolverket  skriver  i  Lpfö  98/2010  att ”[f]örskolans  kvalitet  ska  kontinuerligt  och  systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Lpfö 98/2010, s 14). Syftet är att nå kunskap 

om vad  förskolan  håller  för  kvalitet  och  för  att  kunna  utveckla  den  för  att  ge  alla  barn  goda 

möjligheter för att utvecklas och lära. Detta gäller såväl organisation, innehåll och genomförande i 

verksamheten. 

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i 

enlighet  med  målen  och  undersöka  vilka  åtgärder  som behöver  vidtas  för  att  förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det 

är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden.  

(Lpfö 98/2010, s 14). 

Skolverket menar i Lpfö 98/2010 att kunskap behövs om alla barns kunskap och hur den förändras, 

deras erfarenhet, delaktighet, inflytande, intresse för olika målområden samt när barnen upplever 

verksamheten som rolig. Kunskap behövs även kring hur barns frågor, utforskande, erfarenheter och 

engagemang  tillvaratas  inom  verksamheten.  Barns  utveckling  och  lärande  ska  dokumenteras, 

analyseras  och  följas  upp  för  att  kunna  utvärdera  hur  verksamheten  möjliggör  för  barnen  att 

utvecklas i förhållande till läroplanens intentioner och mål. Barns utveckling i förhållande till deras 

kunskap och förmågor inom olika målområden ska också dokumenteras, analyseras och följas upp. 

Dock  i  förhållande  till  de  förutsättningar  som  förskolan  ger.  Dokumentation,  uppföljning, 

utvärdering  och  utveckling  ska även ske  kring vad barn har  för  möjligheter  att  kunna påverka 

verksamheten och hur deras idéer tas tillvara. Även barns interaktion, inflytande och delaktighet ska 

dokumenteras, följas upp och analyseras. Det är verksamheten i sin helhet som ska dokumenteras, 

följas upp och utvärderas. Med verksamhetens helhet menas dess innehåll, struktur, organisation, 

pedagogiska  processer,  aktiviteter  och  förutsättningar.  Dokumentation,  uppföljning  och 

utvärderingens  resultat  ska  leda  vidare  till  utveckling  av  verksamheten  (Lpfö  1998/2010). 
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Utbildningsdepartementet  (2010)  skriver  i  bakgrundsmaterialet  till  förändringarna  i  Lpfö  98  att 

kunskaperna om barnen inte ska användas till att jämföra barn eller kategorisera dem. Det ska vara 

just ett underlag för att utveckla verksamheten (a.a).Vi förstår uppdraget som att förskolan ska ha 

kunskap  om och dokumentera  flera  olika  delar  men att  det  är  förskolans  verksamhet  som ska 

förändras  med  barnens  bästa  i  åtanke.  Att  det  både  är  verksamheten  i  sin  helhet  som  ska 

dokumenteras men även barnen, deras kunskap, utveckling, lärande och inflytande i verksamheten. 

Att  dokumentationen  ska  leda  vidare  och  följas  upp  för  att  kunna  utvärdera  och  utveckla 

verksamheten. 

 

Området  kring dokumentation  i  Lpfö 98/2010 är  nytt  för  den reviderade läroplanen.  Det  fanns 

således inte med i Lpfö 98 (Lpfö 98 & Lpfö 98/2010). I förorden till Lpfö 98 går det dock att läsa 

att  verksamheten  i  förskolan  bland  annat  ska utvärderas  och  utvecklas  och  att  pedagogisk 

dokumentation  kan synliggöra  verksamheten  och  utgöra  en  grund  för  diskussion  kring 

verksamheten. 

I Lpfö 98/2010:s krav på dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling ser vi en tydlig 

koppling  till  det  som  kallas  pedagogisk  dokumentation.  Dokumentation  kan  beskrivas  som 

pedagogisk om det sker en gemensam reflektion kring dokumentationen (Aronsson 2007). Gunilla 

Dahlberg1, Peter Moss och Alan Pence2 (2001) beskriver pedagogisk dokumentation som en process 

och  ett  innehåll.  Innehållet  är  vad  barnen  gör  och  säger  och  hur  pedagogerna  förhåller  sig  i 

verksamheten.  Innehållet  gör  arbetet  synligt.  Processen  innebär  att  ta  hand  om materialet  och 

använda det för reflektion som ska vara noggrann, metodisk och demokratisk. Reflektionen sker 

såväl  enskilt,  med  andra  pedagoger,  med  barnen,  föräldrar  och  politiker.  De  menar  även  att 

pedagogisk dokumentation bland annat handlar om att förstå det som sker i verksamheten och förstå 

barnets kapacitet men inte i förhållande till vad som kan anses som normalt (a.a.). Här kan vi se en 

skillnad  i  hur  begreppet  pedagogisk  dokumentation  förstås.  Såväl  Lena  Aronsson  (2007)  som 

Dahlberg m fl (2001) förstår det som att en reflektion sker. Aronsson (2007) menar dock att den 

måste vara gemensam vilket Dahlberg m fl (2001) inte framför. Det gemensamma reflektionsarbetet 

lyfter även Hillevi Lenz Taguchi3 (1997) fram, hon skriver att ”[p]edagogisk dokumentation är ett 

kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete” (Lenz Taguchi 1997, s 15). 

Ett  annat  sätt  att  beskriva  pedagogisk  dokumentation  är  att  förstå  det  som  användandet  av 

1 Professor i pedagogik 
2 Professorer i barnomsorg 
3 Professor i pedagogik 
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dokumentationen för  verksamhetsutveckling (Lenz Taguchi  & Åberg 2005). Lise-Lotte Bjervås4 

(2012)  sammanfattar  begreppet  som  ett  arbetsverktyg, ett  sätt  att  dokumentera,  bestående  av 

innehåll och process samt att materialet används till en gemensam reflektion. Anna Palmer5 (2012) 

menar  att  pedagogisk  dokumentation  är  ett  möjligt  verktyg  för  förskolans  uppdrag  med 

dokumentation,  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling.  Vi  uppfattar  det  som  att  pedagogisk 

dokumentation handlar om att dokumentationen analyseras för att utveckla verksamheten men även 

om att synliggöra barns lärande. Vi förstår, i likhet med Palmer, att pedagogisk dokumentation kan 

vara ett verktyg för att arbeta med Lpfö 98/2010:s krav på dokumentation, uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Att både uppdraget och pedagogisk dokumentation syftar till verksamhetsutveckling 

och  att  dokumentationen  sker  för  att  studera  verksamheten  och  barnen, för  att  sedan  använda 

dokumentationen,  följa upp den eller  reflektera kring den och i  reflektionen eller  uppföljningen 

utvärdera  verksamheten  för  att  sedan  kunna  utveckla  den.  En  skillnad  vi  ser  är  att  det  inom 

pedagogisk dokumentation talas om reflektion alternativt  gemensam reflektion,  vilket inte står  i 

Lpfö 98/2010 vad gäller dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling.

 

Kraven i Lpfö 98/2010 och andra intentioner formulerade från staten utgör det Ulla Gadler6 (2011) 

beskriver  som  en  formuleringsarena  i  förhållande  till  en  realiseringsarena.  Formuleringsarenan 

menar hon har en diskrepans, en skillnad, till realiseringsarena som handlar om hur intentionerna 

realiseras ute i den riktiga verksamheten på förskolorna. Formuleringsarenan menar Gadler ligger 

på en makronivå medan realiseringsarenan ligger  på en mikronivå.  Hon menar  även att  det  på 

realiseringsarenor finns stor variation i hur intentionerna på formuleringsarenan tolkas. Resultatet på 

realiseringsarenan menar hon beror på dels tolkningar av uppdraget på olika nivåer (bland annat 

mikronivå), dels på vilka förutsättningar och villkor som personalen har på arenan (Gadler 2011). Vi 

förstår  Gadler  som att  tolkningar  är  något  som bland  flera  faktorer  påverkar  hur  ett  uppdrag 

realiseras. 

Skolverket (2004) visade i sin nationella utvärdering att dokumentation är något vanligt på förskolor 

men att det sällan leder till uppföljning och gemensam reflektion. Fyra år senare visade Skolverket 

(2008) i en ny nationell utvärdering dock att gemensamma reflektioner med dokumentation som 

grund ökat. Skolinspektionen (2011) gjorde en kvalitetsgranskning i 16 kommunala förskolor. De 

menar att studien inte ska anses representativ över hela landet men de menar på att  resultatet  i 

studien stämmer överens med aktuell forskning. Skolinspektionen menar att förskolorna behöver bli 

4 Professor i pedagogik 
5 Forskare och universitetslektor i pedagogik 
6 Forskare och universitetslektor i pedagogik 
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bättre att dokumentera förskolebarnens utveckling och förändrad kunskap för att kunna utvärdera 

verksamheten och utveckla den mot de mål som står i förskolans läroplan. Med liten dokumentation 

kring detta menar Skolinspektionen att det blir svårt för förskolorna att utvärdera sin verksamhet 

och ha kunskap om vad barnen lärt sig. De menar vidare att kvalitetsarbetet i förskolorna rör sig 

kring värdegrund, hur olika aktiviteter genomförts, vad barnen gjort och om de haft roligt, inte vad 

som  lärts.  Förutom  att  bli  bättre  på  att  dokumentera  barnens  utveckling  och  lärande  menar 

Skolinspektionen  att  förskolorna  även  behöver  bli  bättre  på  att  verksamheten  följs  upp  och 

utvärderas  mot  läroplanens  mål.  Vidare  framför  de  att  förskolor  ofta  är  dåliga  på  att  ge 

dokumentationen  och  verksamhetens  utvärdering  tid.  Skolinspektionen  (2011)  framför  även  att 

läroplansmålen ska vara levande i verksamheten, i planering och utveckling och att utvärdering och 

analys av verksamheten ska ske mot styrdokument. Att verksamheterna inte bara ska konstatera 

vilka mål pedagogerna arbetat med i en aktivitet (vilket de menar sker) utan att verksamheten måste 

utvärderas utifrån alla läroplanens mål. I en senare kvalitetsgranskning har Skolinspektionen (2012) 

granskat 42 förskolor. Här visar Skolinspektionen (2012) att förskolornas kvalitetsarbete behöver 

utvecklas till att vara en naturlig del i verksamheten. De menar även att förskolorna behöver ordna 

så tid finns för att kontinuerligt och gemensamt reflektera kring verksamheten för att kunna utveckla 

den med barns utveckling och lärande i åtanke. Det tas upp att förskolorna behöver bli bättre på att 

synliggöra  barns  erfarenheter  men  att  det  till  viss  del  görs.  Vidare  visar  de  på  att  ett  centralt 

utvecklingsområde  för  förskolorna  är  att  utifrån  den  kunskap  som uppföljning  samt  analys  av 

barnens utveckling och lärande ger, utvärdera vad som kan behövas utvecklas i verksamheten. De 

visar att analys sällan sker av vad olika aktiviteter haft för innebörd för barns utveckling och lärande 

eller för förskolans verksamhet. De visar att det är stor variation i hur pedagogerna upplever sig ha 

tid för gemensam reflektion och många upplever det som svårt att få dokumentationen meningsfull. 

De menar även att förskolorna är bra på att dokumentera men mindre bra på att analysera vad i 

verksamheten som behöver förbättras och vad som fungerar bra. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Vi vill undersöka hur förskollärare uppfattar att de arbetar med Lpfö 98/2010:s uppdrag gällande 

dokumentation och hur det leder vidare mot uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi ämnar även 

studera hur de uppfattar vad de anser sig ha för förutsättningar eller begränsningar för uppdraget. Vi 

önskar få  en  uppfattning  om vad pedagogerna  ger  för  bilder  av  hur  det  fungerar  i  praktiken  i 

jämförelse med läroplanens direktiv. Vi vill även kunna föra ett resonemang kring vilka faktorer 

som spelar roll för ett fungerande arbete. Den senare delen, att söka förskollärares uppfattningar 

kring  vad  det  i  verksamheterna  finns  för  förutsättningar  och  begränsningar  för  uppdraget  kan 
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beskrivas  som  studiens  huvudsyfte.  Att  vi  söker  förskollärarnas  uppfattningar kan  vi  enligt 

Magdalene Thomassen (2007) förstå som relevant eftersom det inte går att se en skarp gräns mellan 

verkligheten och vår erfarenhet av den. Att vi inte kan få kunskap om världen som är opåverkad av 

oss. Utgångspunkten i sökandet efter kunskap blir därför hur världen uppfattas av människan.

I  enlighet  med  att  Gadler  (2011)  beskriver  att  det  finns  en  diskrepans  mellan  läroplanens 

formuleringar och hur de sedan realiseras, finner vi det intressant att studera hur läroplanens mål 

kring dokumentation mot uppföljning,  utvärdering och utveckling realiseras  i  verksamheten.  Då 

Gadler beskriver att förutsättningar påverkar hur kraven realiseras finner vi det även intressant att 

studera vilka förutsättningar (eller begränsningar) förskollärarna beskriver sig ha för uppdraget. 

Bjervås (2011) framhåller  i  sin avhandling från 2011 att  det  förekommer en brist  på empiriska 

studier kring pedagogisk dokumentation,  såväl  nationellt  som internationellt  och att  det  därmed 

även finns en brist på fördjupad kunskap när det gäller  pedagogisk dokumentation.  Eftersom vi 

uppfattar att det finns stora likheter mellan pedagogisk dokumentation och Lpfö 98/2010:s uppdrag 

kring dokumentation menar vi att vår studie kan vara ett bidrag i denna brist. Även om vi i vårt 

syfte, frågeställningar eller i studiens genomförande inte utgår från just pedagogisk dokumentation 

menar vi att studien har något att tillföra i bristen som Bjervås beskriver. 

Vi har i vår eftersökning av tidigare forskning inte funnit forskning som utgår från Lpfö 98/2010:s 

krav  gällande  dokumentation  vidare  mot  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling.  Vi  saknar 

forskning  som  studerar  hur  förskollärare  uppfattar  att  de  arbetar  med  det  uppdraget  och  hur 

förskollärarna uppfattar sina förutsättningar för att arbeta med uppdraget. Vi har i inledningen tagit 

upp och visat  att  skolinspektionen studerat  det  men vi finner att  vetenskaplig forskning saknas. 

Detta är något vi finner en stor brist i och här menar vi att vår undersökning har något att tillföra och 

på så vis kan tillföra ny kunskap. På så vis menar vi att vår undersökning får stärkt syfte. Den 

forskning vi funnit rörande dokumentation och förskola utgår ofta från pedagogisk dokumentation 

eller  dokumentation  i  allmänhet.  Vi  ser  det  dock som viktigt  att  utgå från  just  Lpfö 98/2010:s 

uppdrag då det är något som ska uppfyllas och då det utgör ett helt avsnitt i förskolans nuvarande 

läroplan. 
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Frågeställningar: 

För att komma vidare till studiens huvudsyfte och huvudfråga ämnar vi studera följande fråga:

• Hur uppfattar förskollärare att de arbetar med dokumentation och arbetar vidare med det, 

mot uppföljning, utvärdering och utveckling? 

Studiens huvudsyfte kan sammanfattas i följande fråga: 

• Hur uppfattar förskollärare sina förutsättningar och/eller begränsningar för att arbeta med 

dokumentation och arbeta vidare med det, mot uppföljning, utvärdering och utveckling? 

1.2 Ordlista
Vi kommer nedan redogöra för några av de ord vi använder oss av i uppsatsen

• Efterarbete – Här syftar vi på det efterarbete som dokumentationen i enlighet med Lpfö 

98/2010 ska leda till,  det  vill  säga uppföljning,  utvärdering och utveckling.  Vi vill  dock 

förtydliga  att  vi  inte  ser  det  som att  efterarbetet  är  ett  avslut  på  dokumentationen utan 

efterarbetet kan leda vidare till ny dokumentation. Uttrycket efterarbete har enbart valts för 

att underlätta i språket. 

• Förskollärare – Anger de lärare, med lärarexamen, som arbetar inom förskolan.

• Hen – Används istället för att skriva han eller hon för att förenkla läsandet

• Informanter – Beskriver de förskollärare som vi intervjuat och som givit information till vår 

studie.

• Intervjuade  –  Används  här  som en  synonym  till  informant  för  att  få  ett  mer  variativt 

språkbruk. 

• Pedagog – Syftar på de som arbetar inom förskolan.

• Ram – Anger ramar som tas upp inom ramfaktorteorin. Vi använder även ordet själva bland 

de förutsättningar och begränsningar som förskollärarna uppfattar. 

• Ramfaktor – Används här som en synonym till ram. 

• Uppdraget – Anger Lpfö 98/2010:s krav gällande dokumentation som ska leda vidare mot 

uppföljning, utvärdering och utveckling.
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1.3 Disposition
Vi har redan inlett uppsatsen med dess första avsnitt, inledning, där vi redogjort för vad förskolans 

läroplan tar upp kring dokumentation. Här har vi även tagit upp studiens syfte. 

Avsnitt två i uppsatsen tar upp tidigare forskning gällande dokumentation, detta avsnitt fungerar 

som  en  bakgrund  till  studien.  Avsnittet  tar  upp  vad  dokumentation  är  och  vad  arbete  med 

dokumentation kan ge och varför förskollärare och förskolor ska använda sig av det. Vi tar även upp 

hur  arbetet  med  dokumentation  kan  ske,  förutsättningar  och  begränsningar  för  att  arbeta  med 

uppdraget, hur dokumentation kan användas för att ta makt över verksamheten och hur diskursen 

meningsskapande står i relation till dokumentation. 

Avsnitt tre innehåller ramfaktorteori som är studiens teoretiska utgångspunkt och ett analysverktyg 

för studiens resultat. 

Avsnitt fyra behandlar studiens genomförande. Vi skriver om kvalitativ forskning, fenomenografi 

och semistrukturerade intervjuer. Vi tar upp de val vi gjort och hur vi har gått till väga för att få fram 

studiens resultat.  Här beskrivs även de etiska överväganden som gjorts  och vi reflekterar kring 

studiens verifiering. 

Avsnitt  fem beskriver  studiens  resultat,  det  vi  kommit  fram till  genom de  intervjuer  vi  gjort. 

Avsnittet är uppdelat i två delar, ett där vi tar upp vad förskollärarna uppfattar att de dokumenterar 

och hur de arbetar vidare med dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling. I den 

andra delen tar  vi  upp de förutsättningar och begränsningar som förskollärarna uppfattar  för att 

kunna  arbeta  med  uppdraget.  Båda  delarna  avslutas  med  analys  där  vi  bland  annat  relaterar 

resultatet till tidigare forskning. Dessa analyser innehåller även viss diskussion där vi jämför det 

som framkommit i resultatet med tidigare forskning. 

Avsnitt sex berör en fortsatt och fördjupad analys och diskussion kring studiens resultat. Här för vi 

även fram en diskussion kring de metoder vi använt i studien och förslag på vidare forskning. 

7



2. Dokumentation mot uppföljning, utvärdering och utveckling 

Som tidigare nämnts förstår  vi  att  det  finns en koppling mellan pedagogisk dokumentation och 

förskolans uppdrag om dokumentation mot uppföljning, utvärdering och utveckling. Därav kommer 

en  del  av den  litteratur  och  forskning  som behandlas  under  denna  rubrik  behandla  pedagogisk 

dokumentation. Vår tanke är dock att den forskning som finns kring pedagogisk dokumentation är 

användbar  i  vår  uppsats  och  undersökning.  Anledningen  att  vi  utgår  från  litteratur  som berör 

pedagogisk dokumentation är  att  vi  har  haft  svårt  att  finna litteratur  som utgår  från förskolans 

läroplans uppdrag gällande dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Vi har främst sökt litteratur genom databasen  Summon och Libris. Där har vi sökt på sökorden 

dokumentation +  skola/förskola,  documentation,  förskolan,  kvalitet  i  förskola,  

verksamhetsperspektiv  och en  skola  för  alla.  I  Summon  sökte  vi  även  på  ramfaktorteori och 

ramteori men fick ingen relevant träff. Vi hittade därför vetenskaplig litteratur om ramfaktorteori 

via  sökmotorn  Google.  Vidare  har  vi  även  sökt  litteratur  via  skolverket  och  Skolinspektionens 

hemsida där vi använt sökordet dokumentation. 

2.1 Observation och dokumentation 
Dokumentation handlar om att visa världen, att åskådliggöra den medan observation handlar om 

strukturerade iakttagelser som kan vara en grund till urval för att dokumentera (Lenz Taguchi & 

Åberg  2005).  Ann-Christine  Vallberg  Roth7 (2010)  menar  att  begreppet  dokumentation  har  en 

mångtydig betydelse.  Det  kan handla om insamlande och organisering av information.  Det  kan 

också användas både för att reflektera över enskilda barn och över en verksamhet. Men även i syfte 

att synliggöra verksamheten och läroprocesser för exempelvis vårdnadshavare. Dokumentationens 

funktion  kan  både  vara  beskrivande,  självbedömande  och  legitimerande,  för  att  exempelvis 

legitimera verksamheten mot läroplanen (Vallberg Roth 2010). Dokumentation kan ge information 

om hur verksamheten ser ut just nu, en inblick i hur pedagogerna arbetar, vilka förhållningssätt som 

visas. Den kan dessutom visa på barns läroprocesser, vad barn kan, hur de tänker och lär (Lenz 

Taguchi  1997).  Genom dokumentation  är  det  möjligt  att  ge  alla  inom en  institution,  barn  och 

pedagoger en synlig identitet och en offentlig röst (Dahlberg m fl 2001). Dokumentationen kan ha 

många olika former, som video, fotografi, portfolio, observationer, anteckningar, ljudinspelningar, 

individuella  utvecklingsplaner,  loggböcker,  intervjuer  (Vallberg  Roth  2010)  och  barns  alster 

(Bjervås 2011 & Dahlberg m fl 2001). Olika val av metod för dokumentation får olika konsekvenser 
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eftersom  de  olika  metoderna  synliggör  och  utelämnar  olika  saker  (Bjervås  2011).  I 

dokumentationsarbetet är det dock viktigt att fokusera på något att dokumentera för att inte drunkna 

i dokumentationen. Det ska finnas ett syfte med dokumentationen, att dokumentationen leder vidare 

och att det inte bara är ett stort insamlande (Lenz Taguchi & Åberg 2005). 

Ovanstående förstår vi har ett samband med det som tas upp i Lpfö 98/2010. Att dokumentation kan 

användas för att synliggöra såväl verksamheten i stort, inklusive hur pedagogerna agerar men även 

barnen och deras lärande och kunskap. Vi ser här att dokumentation kan ske på en mängd olika sätt 

och att syftet med att dokumentera kan vara mångfaldigt. Att det finns fler syften än de som tas upp 

i läroplanen om att utveckla verksamheten. 

2.2 Dokumentation som grund för förändring av verksamheten 
Lenz  Taguchi  (1997)  förespråkar  en  (gemensam)  reflektion  kring  dokumentationen,  att 

dokumentation ska vara ett underlag för reflektion och inte bara en beskrivning av vad som skett, att 

det är viktigt att dokumentationen leder vidare. Att reflektera kring dokumentation benämner Lenz 

Taguchi pedagogisk dokumentation. Via reflektion kring dokumentation ser Lenz Taguchi (1997) 

det som möjligt att se och förstå såväl den inre miljön, pedagogiken i verksamheten och den yttre 

miljön som rum, möbler, med mera. Hon beskriver reflektion kring dokumentation som ett verktyg 

för  att  förändra  dessa  miljöer.  Att  synliggöra  verksamheten  via  dokumentationen  ser  hon  som 

nödvändigt eftersom det ofta kan röra sig om delar som är omedvetna. Hon beskriver reflektion 

kring dokumentation som ett sätt att få makt över sin praktik och kunna konstruera den annorlunda, 

men  även  som  ett  sätt  att  låta  barnen  få  makt  över  sitt  lärande,  ifall  pedagogerna  låter 

dokumentation om barns arbete, intresse och tankar leda arbetet framåt. För att kunna rekonstruera 

verksamheten menar hon att det är viktigt att dekonstruera vilket hon bland annat beskriver som att 

på ett aktivt sätt studera sin dokumentation för att kunna svara på hur verksamheten ser ut nu.  

Dahlberg m fl (2001) menar att en ökad självreflektion är viktig för den pedagogiska praktiken och 

att  dokumentation kan skapa självreflektion och väcka idéer  om hur det  exempelvis  hade varit 

möjligt att tänka och göra på andra sätt.  De skriver att ”om vi väljer att konstruera pedagogisk 

aktivitet på ett sätt kan vi också välja att omkonstruera den på ett annat sätt" (Dahlberg m fl, s 215). 

De menar vidare att det genom dokumentation är möjligt att ta kontroll över den egna praktiken och 

tänkande och inte styras av en disciplinär makt. De menar att ju större kunskap pedagogerna har om 

verksamheten ju större är chansen att kunna förändra den och kunna överskrida gränser. Just genom 

dokumentation  är  det  möjligt  att  få  kunskap  om verksamheten  (Dahlberg  m  fl  2001). Genom 

9



dokumentation kan verksamheten bli synlig för pedagogerna och deras medvetenhet kring barnens 

tankar,  lärande,  nyfikenhet  och  intressen  kan  öka  (Wehner-Godée  20108).  Barns  möjligheter, 

(Dahlberg m fl 2011) lärande, kunskap, styrkor, begränsningar, förutsättningar, och intressen kan 

dokumenteras samt synliggöras och utgöra en planeringsgrund för verksamheten (Bjervås 2011). 

Det blir då möjligt för lärare att få syn på barnens kunskapande och utforskande, att kunna se vad 

barnen  faktiskt  kan  (Bjervås  2011).  Även  pedagogernas  egna  agerande  kan  synliggöras,  via 

dokumentation, för att ta reda på om de agerar som de tänker och tror att de gör (Wehner-Godée 

2010) och minimera risken att ett oreflekterat agerande styr verksamheten (Dahlberg m fl 2011). 

Såväl  barnet,  barnets  kunskapande,  lärande  och  intresse,  verksamheten  med  dess  miljö  och 

pedagogik  och  barnens  erbjudna  möjligheter  kan studeras  och  reflekteras.  Utifrån  det  är  sedan 

förändringar i verksamheten möjliga (Lenz Taguchi & Åberg 2005). Dokumentation ska inte bara 

vara en summering av det som skett utan att det ska vara något som det kontinuerligt arbetas med i 

verksamheten och som leder  vidare (Wehner-Godée 2010).  Att  reflektera  kontinuerligt  är  också 

viktigt för att det 'nya' inte ska fastna och bli en ny självklarhet. Genom reflektionen kan arbetet 

med dokumentationen leda vidare (Lenz Taguchi & Åberg  2005). Bjervås (2011) visar via såväl 

refererade studier som i en egen studie hur lärarna ser positivt på reflektion. I den egna studien 

menar hon att lärarna uttrycker att reflektionen är det centrala i dokumentationsarbetet, att det därför 

är  bättre  att  analysera (dokumentationen) mer och dokumentera  mindre.  Hon uppfattar  även att 

reflektionen  är  nödvändig  för  att  göra  det  möjligt  att  stödja  barns  påverkansmöjligheter  i 

verksamheten.

Återigen ser vi att såväl verksamheten, pedagogerna och barnen via dokumentation kan synliggöras 

för att möjliggöra förändringar i verksamheten. Vi ser även att dokumentationen är viktig för att 

synliggöra sådant som kan vara omedvetet och att det är viktigt att synliggöra verksamheten för att 

möjliggöra förändringar inom den. Att dokumentation med reflektion är ett sätt att få makt över 

verksamheten,  att  kunna kunna konstruera den annorlunda.  Återigen tas reflektion som begrepp 

upp, vilket vi uppfattar som ett sätt att analysera dokumentationen, att följa upp den.

I  sin  avhandling  Emancipation  och motstånd – dokumentation  och  kooperativa läroprocesser  i  

förskolan beskriver Lenz Taguchi (2000) makt, motstånd och emancipation.  Hon förespråkar ett 

konstant motstånd mot förgivettaganden och nya sådana, det vill säga att ständigt göra motstånd 

mot ej  reflekterade sätt att tänka och handla i  olika pedagogiska praktiker. Hon menar även att 

"pedagogik är det som görs, och som kan göras om, och göras bättre - förändras" (Lenz Taguchi 

8 Christina Wehner-Godée framförs av Palmer (2012) som en expert på området pedagogisk dokumentation.
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2000,  s  289).  Det  tolkar  vi  som att  pedagogiken är  föränderlig  och  att  lärare  hela  tiden måste 

ompröva sina sätt att tänka och handla. Vi förstår  Lenz Taguchi som att det  finns möjlighet att 

genom motstånd nå emancipation (frigörelse) mot egna förgivettaganden. Hon för även fram att all 

pedagogik måste dekonstrueras för att kunna gå i konstant motstånd (a.a). Vi uppfattar som att det är 

just detta som är syftet med att dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Att 

det handlar om att göra det förgivettagna och verksamheten synlig – att ständigt göra motstånd mot 

ej  reflekterade  sätt  att  tänka  och  handla  för  att  kunna förändra  dessa.  Och att  pedagogiken är 

föränderlig, att det finns möjlighet för utveckling av verksamheten. 

2.3 Att ta lärdom av varandra och reflektera tillsammans 
Lenz  Taguchi  (1997)  hänvisar  till  Gunilla  Dahlberg9 som menar  att  det  är  möjligt  att  genom 

kollektiva  samtal  och  reflektioner  skapa  distans  till  verksamheten  för  att  studera  den.  Vidare 

hänvisar Lenz Taguchi även till  Mikael Alexandersson10 som menar att  kollektiva lärdomar kan 

brukas mer konstruktivt än individuella eftersom flera aspekter kan uppmärksammas samtidigt. Som 

vi tolkar Dahlberg m fl (2001) menar de att flera olika perspektiv måste läggas på dokumentation 

för att kunna gå i motstånd mot en tanke om en förutbestämd sanning eller ett förgivettagande. Om 

arbetet kring dokumentation möjliggör flera perspektiv finns en möjlighet att frigöra sig från ett 

manifesterade sanningsanspråk eller kunskapskonstruktion. Detta menar de även har samband med 

att dokumentationen och tolkningen av den inte är neutral utan subjektiv. De tar även upp att det är 

viktigt att lyssna till vad andra säger och att inte göra om andras ord till sina egna (a.a). Genom en 

gemensam  reflektion kan flera och nya former att tänka samt förstå synliggöras, där tankar och 

agerande kan omprövas. Syftet med den gemensamma reflektionen är inte att komma fram till  en 

gemensam sanning utan snarare att problematisera för att möjliggöra en eventuell förändring (Lenz 

Taguchi & Åberg 2005). Bjervås (2011) hänvisar till Lella Gandini och Jeanne Goldhaber11 som 

menar att en gemensam reflektion är viktig eftersom det som uppfattas i en dokumentation påverkas 

av personliga tankar, synsätt och teorier. De ser det därför som positivt att gjorda tolkningar får 

konfronteras  med  kollegors  för  att  kunna  bygga  upp  mångfacetterade  tolkningar  av  det 

dokumenterade. Vidare hänvisar Bjervås till Tarja Häikiö12 som menar att en speciell interaktion 

mellan uttolkaren och dokumentationen uppstår där olika uttolkare kan tolka samma dokumentation 

på olika sätt. Bjervås hänvisar även till tidigare studier av arbete med dokumentation som visat hur 

lärare uppfattat det som positivt att kunna mötas gemensamt och då kunna lära av varandra.

9 Föreläsning vid Sommarsymposium (1996)
10 ”Reflekterande utvärdering – kunskapssökande på lärarnas villkor” (1992)
11 Two Reflections about Documentation. In: Lella Gandini & Carolyn Pope Edwards (2001)
12 Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola (2007)
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Vi  uppfattar  att  det  är  positivt  att  reflektera  tillsammans,  att  olika  perspektiv  och  synsätt  kan 

synliggöras och konfronteras. Att det är lätt hänt om reflektion, eller uppföljning, av dokumentation 

sker  enskilt,  att  subjektiva  tolkningar  tar  överhand.  Att  det  förgivettagna  blir  förhärskande och 

styrande.  Även  om  läroplanen  inte  skriver  fram  att  uppföljning  av  dokumentation  ska  ske 

gemensamt uppfattar  vi  det  inte heller  som att  det  ska ske  enskilt eftersom hela arbetslaget har 

ansvar för arbetet med och kring dokumentation.  

2.4 Ett konstruktionistiskt synsätt 
Arbetet  med  dokumentation  mot  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling  kan  kopplas  till  ett 

konstruktionistiskt tänkande som Lenz Taguchi (1997) förespråkar. Det menar hon handlar om att 

allt, verksamheten, miljön, förhållningssätt och så vidare är föränderligt. Lenz Taguchi menar även 

att alla medvetet eller omedvetet är delaktiga i denna föränderlighet. Vidare menar hon att det här 

finns en risk att något synsätt på hur exempelvis en förskola bör bedrivas kan komma att dominera 

över andra synsätt. Lenz Taguchi menar dock att ett konstruktionistiskt synsätt gör det möjligt för 

andra synsätt och tolkningar att träda fram och ta över gamla.

Vi uppfattar detta som att ett konstruktionistiskt synsätt gör det möjligt att ta makt över den egna 

verksamheten och förändra den. Att göra det möjligt att inte styras av dolda synsätt utan att göra det 

möjligt att synliggöra dessa och möjliggöra en förändring där andra synsätt kan träda fram. Det är 

detta som vi uppfattar att arbetet med och kring dokumentation handlar om. Att dokumentationen 

kan synliggöra det dolda och därigenom möjliggöra förändringar. 

2.5 Dokumentation är ingen absolut sanning eller en garant för kvalitet 
Bjervås  (2011)  tar  upp  att  varken  dokumentation  eller  pedagogisk  dokumentation  är  lika  med 

kvalitet.  Hon  menar  att  dokumentationerna,  sättet  att  dokumentera  och  den  efterföljande 

reflektionen och samtalen kan ha både bra, mindre bra eller dålig kvalitet. Vidare menar hon att 

dokumentation inte är en neutral eller objektiv handling (a.a). Dokumentationen är aldrig 'sann' och 

bygger  alltid  på val,  och  även något  vi  inte  väljer.  Pedagogerna är  genom sina val  i  vad  som 

dokumenteras,  medkonstruktörer  av  hur  barnen  och  pedagogerna  framställs.  Genom  detta 

konstruerar  pedagogerna  sig  själva  och  barnet.  Dokumentationen  är  socialt  konstruerad.  Det 

observerade och det dokumenterade är inte neutralt eller objektivt. Det dokumenterade innehåller 

olika känslor, värderingar och önskningar som är subjektiva (Dahlberg, Moss & Pence 2001). 
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Utifrån det Bjervås (2011) tar upp om kvalitet och dokumentation förstår vi det som att arbete med 

läroplanens uppdrag om och kring dokumentation kan ha olika hög kvalitet. Vi förstår det som en 

likhet till det Gadler (2011) tar upp om formuleringsarenan och realiseringsarenan. Att arbetet med 

dokumentation  kan  ha  olika  kvalitet  på  olika  arenor.  Vi  uppfattar  det  även  som  viktigt  att 

dokumentationen inte tas som sanning eller detsamma som verkligheten utan att det är viktigt att det 

sker en uppföljning och reflektion kring det dokumenterade. Återigen ser vi det som viktigt att flera 

perspektiv läggs på det dokumenterade. 

2.6 Empiriska exempel av arbete med dokumentation
Med hänvisning till tre empiriska studier refererar Bjervås (2011) till hur lärarna i dessa beskrivit 

arbetet  med  dokumentation  som  givande.  Hur  lärarna  i  de  olika  studierna  uppgett  sig  mer 

uppmärksamma  på  barnen,  att  de  mer  kunnat  reflektera  kring  vad  som  sker,  kunnat  grunda 

planeringen på det dokumenterade, fått en ökad medvetenhet kring barns läroprocesser och hur de 

kan arbeta vidare med att stödja barnens lärande. Bjervås visar även i sin egen studie hur lärarna 

uttrycker dokumentation som en möjlighet och grund för att föra rika samtal om verksamheten och 

att samtala kring materialet under planeringsmöten. Hon menar även att lärarna förstår det som att 

reflektionen är viktig för att minska risken att objektifiera barnen, vilket annars skulle kunna vara en 

risk genom dokumentationen. Bjervås beskriver att lärarna uttrycker det som meningslöst att samla 

dokumentation på hög, utan att användandet av dokumentationen är det betydelsefulla. 

2.7 Förutsättningar för att arbeta med dokumentation mot uppföljning, utvärdering och 
utveckling

Med hänvisning  till  tidigare  forskning  skriver  Lenz  Taguchi  (1997)  att  statligt  och  kommunalt 

bestämda mål kan vara svåra att genomföra. Hon menar att det på olika förskolor och skolor byggts 

upp en tradition av handlingsmönster  och rutiner  inom institutionen.  Dessa traditioner  påverkar 

exempelvis förskolans möjlighet att förändras och dess handlingsutrymme. Att förändringar sker 

inom läroplanen  men att  större  förändringar  sällan  sker  i  verksamheten,  utan  att  de  snarare  är 

mycket små eller obefintliga. Hon menar att olika förskolor kan ha så starka rutiner att de, oavsett 

om pedagogerna vill arbeta annorlunda, glider tillbaka till  sina traditionella sätt att arbeta. Lenz 

Taguchi  (1997)  beskriver  detta  som  att  olika  rutiner  förkroppsligas  hos  pedagogen  efter  att 

pedagogen en tid arbetat inom en verksamhet. Med hänvisning till tidigare forskning framför hon att 

för att förändring ska ske är det viktigt att pedagogen ändrar sina tankar om vad arbetet handlar om. 

Förutom rutiner tar Lenz Taguchi upp att faktiska och upplevda ramar för verksamheten påverkar 

möjligheten  för  olika  nya  bestämmelser  att  slå  igenom med  förändringar  som följd.  Samtidigt 

framför hon pedagogisk dokumentation som en lösning på att förändra sina tankar om vad ett arbete 
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går ut  på (Lenz Taguchi 1997).  Detta  uppfattar  vi  som paradoxalt  i  de fall  som exempelvis  en 

förskola har problem med att implementera nya arbetssätt kring pedagogisk dokumentation, eller 

Lpfö 98/2010:s uppdrag kring dokumentation. Att det blir problematiskt i de fall då förskolor har 

svårt  att  implementera  pedagogisk  dokumentation  om  det  samtidigt  ska  vara  lösningen  på  att 

förändra arbetet till att arbeta med just pedagogisk dokumentation. Det Lenz Taguchi (1997) tar upp 

om svårigheter för kommunalt bestämda mål att genomföras, menar vi kan jämföras med det Gadler 

(2011) tar upp om att mål på formuleringsarenan kan skilja sig från realiseringsarenan.  

Dahlberg m fl (2001) menar att för att konstruera en reflekterande och kommunicerande praktik är 

det viktigt att pedagogerna är reflekterande, att de olika pedagogerna tillsammans kan ge utrymme 

för att diskutera den pedagogiska praktiken kritiskt. De menar även att en viktigt förutsättning för 

arbetet med dokumentation är att  pedagogerna 'organiserar sitt  arbete'  både till  att  skapa tid för 

förberedelser och reflektion. En slutsats de drar är att arbetet handlar mer om prioritering, snarare än 

resurser. För att kunna visualisera praktiken menar de även att arbetet med dokumentation måste 

vara en del av praktiken och inte något extra, vid sidan av. De menar att det handlar om att skapa en 

kultur för arbetet där engagemang, utforskande, reflektion och dialog är en del, där flera röster kan 

komma till tals. Lenz Taguchi (1997) beskriver även att arbete med dokumentation inte är ett enkelt 

arbete utan hon menar att alla måste vara med och sträva efter samma sak. 

Vi uppfattar Dahlberg m fl (2001) som att det är viktigt att arbetet med dokumentation prioriteras 

och att det är viktigt att pedagogerna skapar utrymme för dokumentationen men även skapar en 

kultur för det inom verksamheten. Att det ska vara en del i verksamheten och inte något extra. Att 

det ska vara en del av verksamheten uppfattar vi hänger samman med att prioritera det och att ge det 

utrymme. Vi förstår Dahlberg m fl och Lenz Taguchi (1997) som att pedagogerna har en viktig roll i 

hur arbetet genomförs. 

2.7.1 Lärares syn på förutsättningar och begränsningar 
I studier som Bjervås (2011) refererar till framgår det hur lärarna uttrycker svårigheter med att hinna 

dokumentera och samtidigt själv vara med i det som sker. De kunde även uppleva det som svårt att 

hantera en riklig dokumentation och analysera det. Lärarna kunde uppleva arbetet som givande men 

tidskrävande och ansträngande. I en annan studie framkom brist på tid och teknisk utrustning och 

möjlighet att vara en extra lärare som dokumenterar. I en tredje studie angav lärarna att det i början 

var  svårt,  att  arbetet  upplevdes  som något  extra  och  att  de  inte  visste  vad  och  hur  de  skulle 

dokumentera  men att  de efter  ett  tag och  med mer  erfarenhet  kunde uppleva det  positiva  med 

arbetet. I sin egen studie framför hon att lärarna uttrycker det som bra men inte ett tvång att två 
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lärare kan vara med vid dokumentationen. Detta för att ena läraren ska kunna vara aktiv i det som 

sker i verksamheten, medan den andra kan fokusera dokumentationen. Hon menar dock att lärarna 

uttrycker att det är bättre att dokumentera mindre och reflektera mer kring färre dokumentationer. 

Bjervås (2011) för fram som en tolkning av de tidigare studierna och sin egen att det är viktigt med 

erfarenhetsutbyte samt gemensamma reflektioner mellan lärare för att arbetet med dokumentation 

ska  fungera  väl  (a.a).  Vi  finner  här  flera  förutsättningar  och  begränsningar  för  arbetet  med 

dokumentation. Återigen finner vi att reflektion är en viktig del, att dokumentationen följs upp. 

2.8 Att ta makt över det förgivettagna 
Dahlberg  m fl (2001) beskriver att makt kan förstås som mångskiftande och utövad av alla som 

berörs av den, där vi styrs, styr oss själva och eventuellt andra. De hänvisar till Michel Foucault som 

tar upp begreppet disciplinär makt. Med det menar han att den formar individer att tjäna maktens 

behov efter vad som enligt den disciplinära makten anses som normalt. Makten verkar genom olika 

metoder där kunskap, sanning och diskurs har stor betydelse. Focault menar att det som uppfattas 

som sant och kunskap disciplineras genom makt men att de också är verktyg för makt. Det som 

förstås som kunskap och sanning påverkar hur vi förstår världen. Kunskap kan vara kunskap om vad 

som  är  norm  enligt  vilken  befolkningen  formas.  Vidare  menar  Dahlberg  m  fl  (2001),  med 

hänvisning  till  Focault,  att  olika  diskurser  påverkar  vad  som förstås  som sant.  De  styr  hur  vi 

uppfattar världen, organiserar vår erfarenhet, påverkar våra idéer, tankar och handlingar, inkluderar 

och exkluderar  vad som kan ses som sant i  en viss kontext.  Focault  kallar  de mest  avgörande 

diskurserna för dominerande diskursiva regimer. Dessa regimer kan förstås som ramverk för vårt 

tänkande och handlande. Focault menar att vi inte kan göra motstånd mot makten utifrån, eftersom 

vi är indragna i den och eftersom vi utgörs genom den. Focault menar dock inte att makt är total 

utan kan utmanas. Han menar att individer är konstruerade genom makten men inte determinerade, 

fixerade. Individer kan göra tillval, vägra och undvika styrning. Genom att göra motstånd (inifrån) 

mot makten menar Focault att möjlighet ges att konstruera sin egen subjektivitet. I verktygen för det 

är tänkandet centralt som möjliggör att kritisera och göra oss fria från olika diskurser och konstruera 

nya. Genom tänkandet kan vi gå från ett till ett annat sätt  att agera och reagera. Via vårt tänkande 

kan  vi  ifrågasätta  och  dekonstruera  hur  vi  ser  på  världen  och  oss  i  den  (a.a).  Diskurser  med 

efterföljande  konstruktioner  och  praktiker  kan  utmanas  i  vårt  tänkande.  Nya  diskurser  och 

konstruktioner möjliggörs. Att gå emot olika diskurser är inte enkelt då de formar och sätter gränser 

för vad vi upplever som kunskap och sanning och de formar vår kritiska förmåga. Det är dock 

möjligt och viktigt att demaskera,  synliggöra och problematisera de ofta förgivettagna diskurser 

som finns med efterföljande konstruktioner, kunskaper, praktiker och begränsningar. För att kunna 
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demaskera måste vi öka vår förmåga att reflektera för att kunna vara mer medvetna och kritiska 

(a.a).

Vi förstår Focault syn på makt och motstånd mot makten som en likhet till ett konstruktionistiskt 

synsätt som Lenz Taguchi (1997) tar upp. Att Focault ser det som viktigt att synliggöra och gå i 

motstånd mot den disciplinära makten, mot det förgivettagna. Att det är viktigt men inte enkelt att 

gå emot det förgivettagna då det är det som formar hur vi tänker. Här ser vi dokumentationen som 

en hjälp att skapa medvetenhet, att gå emot den disciplinära makten som vi uppfattar formar hur 

människor tänker och vad som uppfattas som sant. Vi ser även flera perspektiv och en kollektiv 

reflektion som viktigt för att gå emot makten, att bli medveten om makten och det förgivettagna. 

Detta eftersom vi i enlighet med Lenz Taguchi (1997) uppfattar att det förgivettagna kan vara så 

befäst i oss att vi även genom dokumentation kan ha svårt att se något annat. 

2.9 Från en kvalitetsdiskurs till en diskurs om meningsskapande
Dahlberg m fl (2001) förespråkar en meningsskapande diskurs framför en om kvalitet. Anledningen 

är  att  de  hävdar  att  kvalitet  bär  på  en  bestämd  innebörd  som de  menar  är  oförenlig  med  en 

mångfacetterad och mångkontextuell värld, vilket istället meningsskapande anses vara förenlig med. 

De menar att talet om kvalitet framställs som objektivt och neutralt men att det i själva verket är 

socialt konstruerat och icke-neutralt. Att det handlar om  förutbestämda mål, av experter, kring vad 

som  är  kvalitet  och  hur  det  ska  mätas.  En  annan  definition  av  kvalitet  menar  de  är 

kundtillfredsställelse (till exempel föräldrarna eller eleven). I bägge fallen eftersöker de dock en mer 

komplex och dialogiskt inriktad innebörd där flera meningar tas hänsyn till. Att kunden hävdar att 

den  är  nöjd  menar  de  inte  är  det  samma  som kvalité  i  egentlig  mening.  De  menar  att  kritisk 

reflektion är nödvändigt, att det är viktigt att försöka förstå vad 'kvalitet' kan vara i olika kontexter 

och för olika personer och att det är viktigt att försöka förstå olika institutioner som förskolan, inte 

bara att utvärdera dem mot färdiga mål. De menar även att kvalitetsdiskursen inte kan förstå olika 

orsaker och verkningar som samverkar komplext. Meningsskapande å andra sidan, menar de har 

mer  att  göra  med  en  djupare  förståelse  av  exempelvis  pedagogiskt  arbete  där  det  personliga 

omdömet återerövras som ett diskkursivt verktyg, där kontexten ges betydelse och där mångfaldiga 

och komplexa orsaker tas hänsyn till. De menar att meningsskapande handlar om att konstruera en 

fördjupad förståelse kring olika delar i exempelvis förskoleinstitutionen, det pedagogiska. Utifrån 

förståelsen  är  det  sedan  möjligt  att  bedöma  värdet  i  förskoleinstitutionen.  Den  fördjupade 

förståelsen ses av författarna som det centrala inom meningsskapandet. Även den meningsskapande 

diskursen handlar (likt kvalitetsdiskursen) om att söka vad som är gott arbete och hur det kan nås 
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men metoderna för att nå sådan kunskap är annorlunda. Det goda ses här ej som universellt utan mer 

som ett resultat av en diskkursivt praktik bunden till en kontext, där tid och rum spelar roll för hur 

deltagarna uppfattar det goda. I den meningsskapande processen konstrueras förståelse och mening 

om exempelvis det pedagogiska arbetet. Forskarna menar att i den meningsskapande dialogen ska 

förgivettaganden  och  fördomar  om  verksamheten  kunna  konfronteras  och  utmanas.  För 

meningsskapande inom förskola menar författarna att det är viktigt med ett kritiskt, reflekterade och 

dekonstruerande förhållningssätt mot det pedagogiska arbetet. De förespråkar en komplex bild på 

förskolan där många tankar och synsätt tillåts träda fram. Där inte en liten del tillåts definiera vad 

kvalitet ska vara för alla i alla kontexter. Forskarna menar vidare att pedagogik dokumentation är ett 

verktyg, för meningsskapande, där den pedagogiska praktiken kan underkastas granskning och där 

flera meningar om verkligheten kan nås. De ser det som ett verktyg för att kunna ta ett ansvar för att 

konstruera en egen mening och bedöma vad som sker i verksamheten (Dahlberg m fl 2001). 

2.10 Sammanfattande reflektion 
Dokumentation  kan  ha  en  mängd  olika  former  (Vallberg  Roth  2010)  och  handlar  om  att 

åskådliggöra  världen  (Lenz  Taguchi  & Åberg 2005).  Genom att  använda dokumentationen och 

reflektera  kring  den  är  det  möjligt  att  göra  förändringar  i  miljön  (Lenz  Taguchi  1997). 

Dokumentationen med reflektion kan ge idéer om hur det hade varit möjligt att tänka och göra 

annorlunda  (Dahlberg  m  fl  2001).  Såväl  pedagoger  själva,  barn  och  verksamheten  i  stort  kan 

dokumenteras och synliggöras (Wehner-Godée 2010). Ett gemensamt arbete och reflektion kring 

dokumentationen kan vara bra för att möjliggöra att flera perspektiv synliggörs (Lenz Taguchi 1997 

& Dahlberg  m fl 2001). Arbete med dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling har 

likheter med ett konstruktionistiskt synsätt (Lenz Taguchi 1997), ett tal om meningsskapande och ett 

sätt att se på makt som föränderlig och möjlig att göra motstånd mot (Dahlberg m fl 2001). För att 

arbeta med dokumentation finns såväl förutsättningar som begränsningar (Dahlberg  m fl 2001 & 

Bjervås 2011).

Vi ser en tydlig koppling mellan pedagogisk dokumentation och meningsskapande. Båda handlar 

om en kritisk reflektion och förståelse  av olika verksamheter.  Båda använder  dialogen som ett 

verktyg  för  att  få  fram olika  perspektiv.  Vi  uppfattar  inte  heller  att  det  som är  gott  är  något 

universellt  i  pedagogisk  dokumentation.  Det  handlar  mer  om  att  analysera  verksamheten  och 

komma fram till olika lösningar. Kvalitetsdiskursen som forskarna beskriver anser vi istället har en 

starkare koppling till tidigare barnobservationer där barn i enlighet med ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv 'checkades' av mot förutbestämda nivåer vilket skulle kunna förstås som kvaliteter. 
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Vi ser  även en koppling  mellan  meningsskapande och  Lpfö  98/2010:s  krav  på  dokumentation, 

uppföljning,  utvärdering  och utveckling.  ”Förskolans  kvalitet  ska kontinuerligt  och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Lpfö 98/2010, s 14). Detta tolkar vi som att 

kvalitet  inte  heller  enligt  läroplanen  är  något  universellt,  utan  något  som  både  kan  och  ska 

kontinuerligt följas upp och utvecklas. En motsättning mellan Dahlberg m fl (2001) sätt att beskriva 

meningsskapande och hur Lpfö 98/2010 för fram kvalitet  i  förskolan kan vid en första  anblick 

tyckas vara att läroplanen anger mål för kvalitet i  förskolan. Vi uppfattar dock att dessa mål är 

väldigt tolknings- och anpassningsbara till olika verksamheter och förskolor, till olika kontexter. Att 

det inte står exakt vad förskolorna ska göra eller vad kvalitet ska vara i alla förskolor. Exempelvis 

står det i läroplanen att ”förskollärare ska ansvara för […] att barnen […] stimuleras och utmanas i 

sin matematiska utveckling” (Lpfö 98/2010, s 11). Detta är ett mål för kvaliteten i förskolan men det 

står inte exakt hur detta ska ske utan här är det möjligt för förskollärarna att tolka målet och vad det 

kan innebära för kvalitet i den egna verksamheten, i den kontexten. Läroplanen (Lpfö 98/2010) för 

fram att kvalitén i förhållande till målen hela tiden ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas.  Det  förstår  vi  som att  verksamheten  hela  tiden  ska  granskas.  Vilket  för  att  använda 

Dahlberg m fl ord kan förstås som ett kritiskt och dekonstuerande förhållningssätt mot den egna 

verksamheten. 

Som vi  tidigare  varit  inne  på  under  avsnittet  om uppsatsens  syfte  och i  inledningen till  denna 

bakgrund  har  vi  inte  funnit  forskning  som  utgår från  Lpfö  98/2010:s  uppdrag  gällande 

dokumentation vidare mot uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi har i inledningen tagit upp 

att skolinspektionen studerat det men vi finner att vetenskaplig forskning saknas. Detta är något som 

framgår  i  vår  'bakgrund'  där  utgångspunkten  för  litteraturen  och  forskningen  främst  ligger  i 

pedagogisk dokumentation och dokumentation i allmänhet men inte i förskolans läroplans uppdrag. 

Vi ser då en brist som kan relateras till studiens syfte och utifrån den forskning vi för fram i vår 

bakgrund menar vi på att vår studie kommer kunna tillföra ny kunskap där utgångspunkten är en 

annan. 
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3. Ramfaktorteoretiskt perspektiv 

Vi kommer nedan redogöra för ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Det är ett perspektiv vi valt som 

analysverktyg för de resultat  vi  kommer att finna i vår undersökning. Utifrån vår frågeställning 

förstår vi förutsättningar och begränsningar som ramfaktorer i ramfaktorteorin och därför har vi valt 

den som vår utgångspunkt. 

Ramfaktorteorin  är  ca  40  år  gammal  men  är  enligt  Sverker  Lindblad,  Göran  Linde  och  Lars 

Naeslund13 (1999) fortfarande aktuell och möjlig att applicera på dagens skolas verksamhet. Donald 

Broady14 och Sverker Lindblad (1999) uttrycker att ramfaktorteorin har grundats av Urban Dahllöf 

och Ulf P. Lundgren15. Vidare skriver de att ramfaktorteorin kan förklara exempelvis premisser och 

förutsättningar  för  läroplaners  effekt  och  skeenden  i  klassrum.  Ramfaktorteorins  fokus  handlar 

bland annat om hur olika resurser, verksamheten och resultatet står i relation till varandra. De menar 

även att teorin är brukbar för att förstå olika förutsättningar i ett heterogent skolväsende, att teorin är 

brukbar i dagen skolväsende där skolorna är mindre enhetliga där olika förutsättningar finns. (a.a). 

Ulf P Lundgren (1999) menar att ramfaktorteorin är ett möjligt tankeverktyg för utvärderingen i ett 

målstyrt skolsystem och att teorin synliggjort att i ett samhälle med många olika kontexter krävs det 

olika villkor för olika verksamheter att nå samma mål. 

Ramfaktorteorin har kommit att utvecklats och är inte en homogen teori men ursprungstanken kan 

beskrivas som att verksamheter har ramar/förutsättningar/begränsningar som till exempel storlek på 

och sammansättning i klassen, olika resurser av exempelvis lärare och tid. Med dessa ramar sker en 

process där ramarna påverkar processen och sedan resultatet. Även läroplanen i sig med dess regler 

kan ses som en ram (Gadler 2011). Undervisningens resultat förstås som påverkat av dess process 

som i sin tur uppfattas som påverkat av de ramfaktorer som finns. Lindbland, Linde och Naeslund 

(1999) beskriver att ramfaktorteorin ursprungligen försökte förklara vad undervisningens ramar och 

dess resultat har för samband. De menar även att det tidiga tänkandet kring ramfaktorteorin kan 

beskrivas  som  att  studera  vad  politiska  beslut,  kring  utbildning  och  undervisning,  har  för 

konsekvenser  för  verksamheten.  Dessa  beslut  menar  de  ibland  saknar  koppling  till  yttre 

förutsättningar  som  ges  för  det  önskvärda  (a.a).  Kenneth  Ekström16 (2007)  beskriver  olika 

förskoleverksamheters ramar som bland annat antalet barn, antalet barn under tre år, socialt område, 

13 Professorer i pedagogik 
14 Professor i pedagogik 
15 Professorer i pedagogik 
16 Universitetslektor och forskare i pedagogik 
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föräldrar  med utländsk härkomst  och  pedagogers  erfarenhet.  En annan ramfaktor  menar  han är 

dagsrutiner som pedagogerna förfogar över men som samtidigt påverkas och styrs av olika faktorer, 

exempelvis barns vistelsetid, arbetstid hos personal, täthet av personal och ålder på barnen. Andra 

ramar han tar upp är nedskärningar i den offentliga verksamheten som för med sig begränsande 

påverkningar från ramfaktorer (a.a). 

Agneta Linné17 (1999) skiljer på begreppen ram och tradition. Ram, menar hon kan förstås som 

begränsningar  i  pedagogisk verksamhet  som staten skapat.  Hon menar även att  ramarna har en 

koppling till hur material och resurser  till  organisation och personal fördelas. Begreppet tradition 

beskriver  hon kan  handla  om pedagogers  förgivettaganden  och  etablerade  handlingar  i  en  viss 

kontext.  Det  handlar  om sätt  att  tänka och handla som blivit  så  etablerade att  de upplevs  som 

självklara.  Vi  uppfattar  att  Linné  även  menar  att  också  traditioner  påverkar  verksamheten  likt 

ramarna och att en problematisk sida hos ramfaktorteorin är att den inte tar upp traditioner. 

Även  Sverker  Lindblad  och  Fritjof  Sahlström18 (1999)  beskriver  andra  faktorer  än  traditionella 

ramar som påverkar verksamhetens genomförande. De tar upp både något de kallar yttre ramar och 

inre ramar. Det första beskriver de som organisatoriska ramar som de menar handlar om exempelvis 

läroplaner och resurser av tid. Med inre ramar menar de hur ramar konstrueras av aktörerna, att 

ramar inte enbart är externa. De menar att begränsningar inte bara handlar om yttre faktorer utan att 

verksamheten även konstrueras lokalt och socialt inom vissa ramfaktorer. De menar även att det 

finns en viss flexibilitet för aktörerna att utnyttja begränsningar och möjligheter (a.a). Vi uppfattar 

att Lindbland och Sahlström kompletterar en mer traditionell och ursprunglig ramfaktorteori med 

inre ramar och att de yttre ramarna mer kan ses som ursprungstanken. 

Ulf P. Lundgren (2007) skriver att ramfaktorteorin bygger på att ramfaktorer ger utrymme för olika 

processer, att de möjliggör eller omöjliggör processer men utan direkt orsak-verkan, att de ger rum 

till en process. Liknande uttrycker Linné (1999) som menar att ramarna inte bestämmer det exakta 

utfallet av en pedagogisk process utan ringar in möjliga utfall. Hon skriver att ”[r]amarna ringar in, 

avgränsar ett utrymme eller ett fält där olika pedagogiska handlingar, föreställningar och idéer kan 

utspelas"  (Linné  1999,  s  62).  Här  ser  vi  en  likhet  till  flexibilitet  som Lindblad  och  Sahlström 

beskriver men även till traditioner som Linné nämner. Att de beskriver ett utrymme att vara flexibel 

inom, att det inte finns en direkt orsak-verkan, utan att det även finns andra delar som spelar in. 

17 Professor i pedagogik 
18 Professor i pedagogik 
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Liknande menar Christina Gustafsson19 (1999) som tar upp att ramfaktorer kan ge förståelse för 

gränser  för  verksamheten  och  att  de  kan  förstås  som  något  som  påverkar  utbildning  och 

undervisning där de utgör aktörernas förutsättningar och påverkar hur lärare och elever uppfattar 

sina egna roller. Hon antyder att olika ramar förhåller sig komplext till varandra i olika system och 

att de påverkar möjliga processer och resultat.

Man  kan  inte  med  kännedom  om  en  viss  uppsättning  ramar  exakt  predicera  vilken 

pedagogisk process  med åtföljande  resultat  som kommer  till  stånd.  Men man kan med 

vetskap om en viss konstellation av ramar med stor sannolikhet förutsäga vilka processer 

som inte kan uppträda (Gustafsson 2007, s 47).

Vi uppfattar att det finns fler faktorer än just (yttre) ramfaktorer som spelar roll på verksamheten 

och dess utfall. Donald Broady (1999) refererar till Lundgrens avhandling från 1972 som är en av 

de ursprungliga texterna kring ramfaktorteorin. Här menar Broady att Lundgren uppfattar ramar 

som något som är utanför lärares kontroll och begränsar i praktiken (a.a). Så som ramfaktorteorin 

har kommit att utvecklas uppfattar vi dock att ramarna inte bara är utom lärares kontroll utan att de 

är påverkbara och kan utgöra en mängd olika faktorer, inte bara läroplansmål och tid utan även 

exempelvis  traditioner.  Eftersom vi  uppfattar  att  det  finns  flera  ramfaktorer  än de yttre  och att 

ramarna är påverkbara ser vi en koppling till att ramarnas utfall inte heller kan prediceras, att det 

inte finns en direkt orsak-verkan. Om ramarna är påverkbara uppfattar vi att det inte går att säga 

vilka ramfaktorer som ger vilket utfall. Vi upplever dock att Gustafsson (1999) trycker på att en viss 

uppsättning ramar (sannolikt) kan utsäga vad som inte kan ske snarare än vad som kan ske. Detta 

förstår vi som att även med god flexibilitet, vilja et cetera kan det finnas ramar som starkt försvårar 

eller  omöjliggör vissa processer och resultat.  Gustafsson (1999) hänvisar även till  en modell  av 

Urban Dahllöf (en av grundarna till ramfaktorteorin) som beskriver ramfaktorteorins funktion.

RAMAR → PROCESS → RESULTAT

                                                                 (Gustafsson 1999, s 48)

Vi uppfattar detta som en förenklad och ursprunglig modell, att delarna påverkar varandra men att 

det i likhet med det som nämnt ovan inte finns ett exakt samband. Vi upplever dock att modellen 

och teorin har en användbarhet i att den visar på att ramfaktorer, trots flexibilitet, spelar roll och 

påverkar resultatet. Vi uppfattar även att process och resultat har ett nära samband och kan vara 

19 Professor i pedagogik 
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svåra att skilja åt, att dessa går in i varandra. Detta uppfattar vi särskilt inom förskolan då förskolan 

saknar uppnående mål för barnen, det är istället de som arbetar i förskolan som ska ge möjligheter 

för  barnen.  Det  uppfattar  vi  som både  en  process,  något  som görs,  men  även  som resultat  i 

förhållande till Lpfö 98/2010:s mål. 

Gustafsson  (1999)  för  även  via  studier  fram  att  det  kan  vara  svårt  att  se  ramarna  och  de 

begränsningar som finns. Dels menar hon att det inte går att svara på om ett icke-uppnått önskvärt 

resultat beror på vilja eller ramar. Dels för hon fram en paradox och menar att frånvaro av ramar 

kan utgöra en ram med begränsningar, att frihet kan vara en större begränsning för önskat resultat 

än icke-frihet. En orsak till det kan vara svårigheten i att som lärare, i ett decentraliserat skolsystem, 

formulera mål och finna vägar för dem. Därav menar Gustafsson (1999) att det kan vara viktigt att 

samla data på ett djupare plan för att kunna finna olika ramar. Att insamlad data ibland inte räcker 

för att förstå ramarna och att det inte alltid är möjligt för forskaren att enkelt se dem. Gustafsson 

(1999) antyder även att det kan vara viktigt att studera hur aktörerna uppfattar ramarna och menar 

att ramar kan vara både reella och upplevda. De upplevda ramarna menar hon dock inte är mindre 

ramar utan genom att de av aktörerna uppfattas som begränsningar blir just ramar. Hon menar att 

det  till  sist  handlar  om hur  olika  ramar  förstås  av  aktörerna  samt  hur  de  förmår  utnyttja  de 

friutrymmen som finns i sina processer. Hon menar att det utifrån sett kan verka finnas frirum som 

inte används men att upplevelsen av om frirummet finns eller inte finns är subjektiv. Hon menar 

även att det finns flera ramar, faktorer som påverkar processer och resultat samtidigt och komplext. 

För att  finna ramar menar  hon att  det  är  viktigt  att  utgå från resultaten,  att  analysera Dahllöfs 

modell bakifrån. Vad Gustafsson (1999) menar med frirum skriver hon inte ut, vi tolkar dock ordet 

som  att  det  finns  ett  fritt  rum  inom  ramarna  som  förskollärarna  kan  agera  inom. Även  det 

Gustafsson nämner här har relation till det som tidigare nämnts, att även upplevda och uppfattade 

ramar och vilja kan ha effekt på verksamhetens resultat och att olika ramar samverkar komplext. 

Lindblad och Sahlström beskriver ursprungstanken i ramfaktorteorin som ”att handlingarna i en 

kontext, politiskt baserade mål och tilldelningar av resurser, får implikationer för handlandet i en 

annan kontext, undervisningen” (Lindblad & Sahlström 1999). Med detta citat vill vi visa på en 

koppling till det som togs upp i inledningen med formuleringsarena och realiseringsarena. Att en 

kontext, formuleringsarenan, påverkar en annan kontext, realiseringsarenan men att det även finns 

andra faktorer som spelar roll där emellan, exempelvis resurser som nämns i citatet ovan men även 

många andra faktorer som tid, flexibilitet och rutiner som tidigare tagits upp. 
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Även  Kenneth  Ekström  (2007)  beskriver  en  relation  mellan  formuleringsarenan  och 

realiseringsarenan. Han för i en kvalitativ studie fram att pedagogerna i studien påtalar konflikter 

mellan verktyg och läroplanens, Lpfö 98, krav och att krav och resurser ej står i proportion till 

varandra.  Han  beskriver  en  frustration  hos  pedagogerna  över  ökade  arbetsuppgifter  då 

förutsättningar  inte  givits  för  målen.  Han visar  hur  olika pedagoger  och arbetslag  påpekar  hur 

exempelvis större barngrupper, annorlunda personalorganisering, reducerad personalstyrka och brist 

på tid föranlett begränsningar i arbetet. Där har omsorg kommit att prioriteras framför sådant som 

planering, dokumentation och utvärdering (a.a). Ekström uppfattar vi ger en empirisk beskrivning 

på en konflikt mellan formulerings- och realiseringsarenan. Att kraven inte alltid stämmer överens 

med vad som är möjligt i praktiken. Vi menar även att han ger beskrivning på att ramarna ger 

begränsningar i arbetet med läroplanens krav och att ramarna spelar roll. 

3.1 Sammanfattande reflektioner 
Vi uppfattar ramfaktorteorin som att olika yttre ramar påverkar utfallet i verksamheten men att det 

inte finns ett exakt orsak-verkan-samband. Vi uppfattar även att teorin har utvecklats mot en mer 

komplex bild och att det inte finns någon exakt beskrivning kring vad som egentligen kan vara en 

ramfaktor och vad som inte kan vara en ramfaktor. Vi uppfattar att teorin har utvecklats med flera 

potentiella ramar och att  inte enbart  yttre  faktorer  som tid och läroplansmål kan uppfattas som 

ramfaktorer. Att även faktorer som vilja, flexibilitet, traditioner och tolkning anses kunna påverka 

utfallet i verksamheten. Då dessa anses påverka processer och resultatet menar vi att även de skulle 

kunna förstås som ramfaktorer. Utifrån den bakgrund vi tidigare tagit upp där prioritering nämnts 

som en viktig faktor för arbetet  med dokumentation uppfattar  vi detta som något som påverkar 

verksamhetens process och resultat. 

Anledningen till att vi valt ramfaktorteorin som teoretisk utgångspunkt är att vi uppfattar att den 

beskriver att  olika faktorer påverkar hur det är  möjligt  att  arbeta inom en verksamhet och dess 

resultat. Studiens syfte är att studera av förskollärarna uppfattade förutsättningar och begränsningar 

(vilket  vi  menar  kan  förstås  som  ramar)  för  att  arbeta  med  dokumentation  mot  uppföljning, 

utvärdering  och  utveckling.  Vi  menar  att  vårt  syfte  att  studera  uppfattade  förutsättningar  och 

begränsningar har ett samband med det Gustavsson (1999) tar upp kring upplevda och uppfattade 

ramar. Gustavsson (1999) för samman upplevda ramar med hur ramarna uppfattas av aktörerna och 

använder  sig  av  båda  begreppen  (uppfattade  och  upplevda).  Vidare  har  vi  valt  att  studera  hur 

förskollärarna  uppfattar  att  de  arbetar  med  uppdraget.  Detta  menar  vi  har  en  koppling  till  det 

Gustafsson  (1999)  tar  upp,  att  det  är  viktigt  att  utgå  från  resultatet  för  att  finna  ramarna.  Vi 
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möjliggör  då  en  relation  mellan  verksamhetens  process,  resultat  och  förskollärarnas  uppfattade 

ramar. Och att just uppfattade ramar är viktiga att studera, att dessa utgör begränsningar även om de 

inte är reella. Därav är det intressant att studera just hur förskollärarna uppfattar sina ramar och inte 

enbart studera vilka reella ramar som finns. 
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4. Studiens genomförande och tillvägagångssätt

4.1 Fenomenografi och semistrukturerade intervjuer 
För vår studie  har  vi  valt  en kvalitativ  inriktning.  Kvalitativ  data  är  av sådan karaktär  att  data 

behöver tolkas och inte kan uttryckas enkelt med siffror som i en kvantitativ studie (Thomassen 

2007). Kvalitativ data karaktäriseras (förenklat) ofta av att beskrivas med ord istället för med siffror 

och förstå  resultatet  snarare  än  att  förklara  det  som i  en  kvantitativ  inriktning.  Den kvalitativa 

forskningen kan förstås likt ett paraplybegrepp som inrymmer flera olika traditioner och metoder 

(Fejes  &  Thornberg  2009).  Inom  den  kvalitativa  inriktningen  har  vi  valt  en  fenomenografisk 

forskningsansats. Fenomenografin karaktäriseras av att söka människors  uppfattningar av världen 

och olika fenomen i världen och hur dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan olika människor. För 

en  fenomenografisk  ansats  ska  forskningsfrågorna  efterfråga  informanternas  uppfattningar  om 

något.  Data  analyseras  från  enskilda  individer  och  ofta  används  halvstrukturerade  intervjuer 

(Dahlgren & Johansson 2009). Enligt Denscombe (2009) är det lämpligt att använda intervjuer för 

att komma åt människors uppfattningar om något. Metod anger ett systematiskt sätt för att pröva 

eller hämta in kunskap och för olika områden och slags frågor finns olika metoder (Thomassen 

2007). Till metoder hör även sätt att bearbeta och analysera data (Fejes & Thornberg 2009). Då vi 

har velat söka just de intervjuades uppfattningar och hur de varierar har vi funnit fenomenografin 

som  en  lämplig  metodologi.  Fenomenografin  är  även  något  vi  har  förhållit  oss  till  i  vår 

undersökning.  Då  intervjuer  och  semistrukturerade,  eller  annorlunda  uttryckt  halvstrukturerade, 

sådana framförs som ett lämpligt sätt att söka människors uppfattningar (och inom fenomenografin) 

har  vi  valt  att  använda  oss  av  det  som forskningsmetod.  Detta  för  att  söka  just  variationer  i 

förskollärarnas uppfattningar kring dokumentation. I intervjuerna har vi även i enlighet med det 

fenomenografiska  perspektivet  frågat  efter  de  intervjuades  uppfattningar.  Fejers  och  Thornberg 

(2009) menar att forskningsfrågan avgöra metodologi och metod och att metodologin ska avgöra 

metoden, inte tvärtom. Det är även så vi gått tillväga, vilket vi visat i detta avsnitt. 

4.2 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa vår studie till hur förskollärare uppfattar att de arbetar med dokumentation 

och arbetar vidare med dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling och hur de 

uppfattar  sina  förutsättningar  och  begränsningar  utifrån  Lpfö  98/2010:s  uppdrag  om  detta.  I 

avsnittet om ramfaktorteori ser vi  att uppfattningar kan vara intressant där Gustavsson (1999) talar 

om såväl reella som  upplevda och uppfattade ramar. Vi har inte valt att studera hur barnen eller 
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föräldrarna  uppfattar  att  förskolorna  arbetar  med  uppdraget  eller  hur  de  uppfattar  förskolornas 

förutsättningar för uppdraget. Att vi valt ut förskollärarna är att vi uppfattar att de är mer insatta i 

hur de arbetar och vad de har för förutsättningar. Detta eftersom det är deras ansvar och ansvaret 

inte ligger på föräldrarna eller barnen. Att vi valt ut förskollärare och inte barnskötare beror på att 

förskollärarna enligt Lpfö 98/2010 har ett större ansvar för kravens genomförande. 

4.3 Urval
Vi har valt ut åtta förskollärare, på åtta olika förskolor, att intervjua. Ett urval har skett där vi utefter 

beskrivningar  på  förskolornas  hemsidor  velat  intervjua  förskollärare  från  både  förskolor  som 

uttrycker att de arbetar med dokumentation och från förskolor som inte uttrycker det. Vid två av 

intervjuerna har någon av oss tidigare varit i kontakt med den intervjuade. Av etiska skäl (se 4.4) 

vill vi dock inte avslöja hur vi tidigare haft kontakt med dessa. Martyn Denscombe (2009) skriver 

att det vid intervjuer inte finns några regler för hur urval av informanter ska ske men att det ofta är 

ett mindre antal som intervjuas och att det för med sig att urvalet ofta inte är slumpartat utan att 

informanter väljs efter om de har något att bidra med (a.a). Därav har vi inte valt våra informanter 

slumpartat. Vi har velat ha en variation i vårt resultat, att få ta del av både förskolor som skriver att 

de arbetar med dokumentation och de som inte  skriver att  de gör det.  Detta  i  enlighet  med en 

fenomenografisk forskningsansats. 

4.4 Etiska överväganden 
Enligt  vetenskapsrådet  (2003 & 2011)  ska den som deltar  i  en studie  inte  bli  utsatt  för  skada, 

kränkning  eller  förödmjukelse  (a.a).  Det  kallas  individskyddskravet  och  kan  delas  in  fyra 

forskningsetiska principer eller krav som vetenskapsrådet (2003) beskriver. Informantkravet innebär 

att forskare ger uppgiftslämnaren (den intervjuade) information om deras del i studien och vad de 

har för villkor som deltagare. Att de deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta medverkan. 

De ska även få information om allt som kan tänkas påverka om de vill eller inte vill delta i studien. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få uppgiftslämnarens samtycke att delta. De som deltar 

ska även få möjlighet att bestämma villkoren för deltagandet och kunna avbryta när de vill. Kring 

samtycket får inte heller de tillfrågade utsättas för påverkningar. Konfidentialitetskravet handlar om 

att förvara och hantera information kring identifierbara personer i studien på ett sådant sätt att andra 

inte kan identifiera dessa. Alla som ingår i studien ska ges konfidentialitet. Nyttjandekravet handlar 

om  att  den  information  som  fås  i  studien  om  enskilda  personer  enbart  får  användas  för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2003).  Forskare måste oavsett  studie reflektera kring etiska 

krav i olika kodexar och själv reflektera kring studiens etik (Vetenskapsrådet 2011). 
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Vi har förhållit oss till dessa på så vis att vi, både i informationsbrev (se bilaga 1) över mail och 

muntligt, innan intervjuernas genomförande valt att informera de intervjuade om studiens syfte, där 

vi kort beskrivit vad vår uppsats kommer handla om. Vi har talat om för de intervjuade att de deltar 

frivilligt och kan avbryta sitt deltagande när som helst. Vi har informerat om att vi önskar spela in 

intervjuerna. Att intervjumaterialet, ljudfiler och transkriptioner, endast kommer att användas till vår 

studie och att de kommer förstöras då uppsatsen blivit godkänd. Att vi är de enda som kommer 

lyssna  på  de  inspelade  intervjuerna.  Vi  har  även  gett  information  kring  konfidentialitet,  att  de 

intervjuade förblir anonyma för alla utom oss. Vi har bett om de intervjuades samtycke att delta och 

de har varit med och beslutat om intervjuns genomförande gällande bland annat tid, plats och om vi 

får spela in intervjun. I enlighet med konfidentialitetskravet är de namn som anges i resultatdelen 

fingerade.  Likaså  har  vi  i  resultatet  uteslutit  annat  som kan  avslöja  informanterna,  exempelvis 

förskolor, områden kommuner, eller informanternas ålder. Vi finner inte att information kring det är 

relevant för studiens resultat. 

Vetenskapsrådet (2003) rekommenderar även att forskaren frågar uppgiftslämnaren om hen önskar 

ta del av forskningsresultatet. Vi har frågat de intervjuade om de vill ta del av c-uppsatsen då den är 

godkänd, vilket alla har velat. Andra etiska råd Vetenskapsrådet (2011) för fram, och som vi förhållit 

oss  till,  är  att  genomföra  högt  kvalitativ  forskning  där  vi  inte  låtit  privata  intressen  påverka 

resultatet.  Vi talar, i enlighet med det Vetenskapsrådet (2011) för fram, sanning, vi har granskat 

studien, redovisat resultat och metoder, strävat efter att inte skada andra och vi har inte stulit andras 

forskningsmaterial.  Det  som visas  i  resultatet  har  vi  belägg  för,  vi  har  inte  medvetet  valt  att 

undanhålla relevant fakta eller medvetet övertolkat materialet i någon riktning. På så vis menar vi 

även att vi förhållit oss till den öppenhet inom forskningen som Vetenskapsrådet (2011) förespråkar. 

Vad  gäller  videoinspelning  skriver  Vetenskapsrådet  (2011)  att  det  endast  bör  brukas  då  andra 

metoder för datainsamling inte hade gett samma resultat. Likande har vi resonerat kring varför vi 

valde att spela in våra intervjuer med diktafon, att den metoden kunde stärka studiens resultat. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att olika intressen, inom forskning, måste vägas mot varandra och 

avvägningen påverkas av vilken slags forskning det handlar om. Forskningsmaterial vid universitet 

menar  de faller  under lagstiftningen för myndigheter  och att  forskarens  material  här anses som 

allmänna  handlingar  då  handlingarna  är  inkomna  till  eller  upprättad  vid  en  myndighet. 

Vetenskapsrådet (2011) hänvisar även till hantering av allmänna handlingar vid universitet. Där står 

det att studenter inte räknas till myndigheten och att handlingar som inkommer till myndigheten 

från studenten är allmänna. Vidare står det att examensarbeten i grundutbildningen blir inkomna då 
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de lämnas in för slutbedömning (Sundqvist & Marcusson 2006). Vi förstår således vår uppsats som 

inkommen då vi skickar in den för slutbedömning. Vi förstår även att den då blir en allmän handling 

och offentlig. Eftersom vi väljer att  inte skicka in vårt intervjumaterial till myndigheten förstår vi 

dessa  som  inte offentliga.  Därmed har  vi  informerat  våra  informanter  att  vi  kommer  behandla 

intervjumaterialet på sådant sätt att endast vi har tillgång till det och att vi kommer förstöra det då 

uppsatsen är godkänd. 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer eftersom vi velat få ett djup i intervjuerna och kunna 

komplettera med  följdfrågor. Vi har däremot inte velat genomföra ostrukturerade intervjuer då vi 

haft ett fokus. Som nämndes ovan är intervjuer (Denscombe 2009) och halv- eller semistrukturerade 

sådana lämpliga inom fenomenografi och för att komma åt människors uppfattningar (Dahlgren & 

Johansson 2009).  Katarina  Swartling  Widerström (2012)  menar  att  semistrukturerade  intervjuer 

karaktäriseras  av  att  likna  ett  vardagligt  samtal  men  med  ett  syfte  och  en  struktur  där 

utgångspunkten är en intervjuguide.  Även öppna och utvecklande frågor är  karaktäriserande där 

intervjuaren är följsam och flexibel.  Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) tar upp att 

ett  problem,  då  en  intervjuare  frågar  någon  hur  den  intervjuade  uppfattar  något,  är  att  den 

intervjuade ger ett svar som hen 'borde' göra. Att den intervjuade ger ett svar som står i en bok eller 

som återspeglar den rådande åsikten i samhället. Att den som intervjuar då inte kommer åt hur den 

intervjuade verkligen uppfattar något. Därför menar de att det är viktigt att intervjuaren verkligen 

återfrågar  den  intervjuades  uppfattningar.  För  att  komma  runt  problemet  menar  de  att  en 

semistrukturerad  intervjumetod  kan  vara  bra  då  den  är  dialoginriktad  och  möjliggör  att  ställa 

följdfrågor. Att exempelvis tillfråga den intervjuade hur hen menar. Tekniken kallar de för probing, 

dvs  att  samtalet  fördjupas  och  mer  utvidgade  svar  eftersöks.  Då  vi  valt  just  semistrukturerade 

intervjuer, haft följdfrågor och utvecklat intervjun efter informanternas svar uppfattar vi att vi så 

långt som möjligt kommit runt problemet och kommit fram det de intervjuades uppfattningar. Vi har 

även på olika sätt frågat efter 'samma sak' för att se om informanterna svarat liknande eller ändrat 

sitt  svar.  Det  har  även  möjliggjort  djupare  svar  då  vissa  svar  ibland  till  en  början  kan  vara 

kortfattade. Vi har även sammanfattat de intervjuades svar för att fråga de intervjuade om det är så 

hen menar. 

Till intervjuerna valde vi att ha en intervjuguide över vilka frågor vi ville utgå från med stödfrågor 

och potentiella följdfrågor. Detta i enlighet med det Swartling Widerström (2012) tar upp att en 

intervjuguide  kan  vara  utgångspunkt  vid  semistrukturerade  intervjuer.  Intervjuguiden inledde  vi 

28



med en lättsam fråga i enlighet med att Denscombe (2009) för fram att intervjun bör inledas med en 

lätt fråga. Här frågar vi om den intervjude och den intervjuades arbetsplats. Vi fortsatte sedan att 

fråga  om  hur  den  intervjuade  uppfattar  avsnittet  i  läroplanen  om  dokumentation  och  hur 

förskolläraren uppfattar att hen på förskolan arbetar med dokumentation och sina förutsättningar 

och begränsningar för  uppdraget. 

Intervjuguiden har vi även mailat ut till förskollärarna för att ge dem möjlighet att reflektera kring 

frågorna. Vår tanke var att på så vis kunna få ett djup i svaren. Den utskickade intervjuguiden (se 

bilaga 2) innehöll dock inte de potentiella följdfrågorna eftersom vi inte ville att frågorna skulle bli 

ledande. Vi har valt att genomföra våra intervjuer på så vis att en av oss har intervjuat och en har 

fört anteckningar på dator och i slutet av intervjun kompletterat med eventuella följdfrågor. Detta 

eftersom vi  velat  att  den  ena  ska  kunna övervaka  intervjuförloppet  och  kunna uppmärksamma 

sådant som intervjuaren eventuellt missar. Alla intervjuer har spelats in med diktafon för att få en 

grundlig  dokumentation  av  intervjuerna  och  kunna  upptäcka  sådant  som  eventuellt  inte 

uppmärksammat under intervjun. 

Intervjuerna  har  även  som  Swartling  Widerström  (2012)  för  fram  genomförts  med  en 

samtalsliknande karaktär där vi ställt följdfrågor och de frågor vi ställt har så långt som möjligt haft 

en öppen karaktär. Bland annat genom att vi ställt följdfrågor har vi varit flexibla och följsamma i 

intervjuernas  genomförande.  Vi  har  lyssnat  till  det  som informanterna  uttryckt  och  utefter  det 

utvecklat intervjuerna. 

Vi valde att genomföra en pilotstudie för att bland annat studera hur våra frågor i intervjuguiden 

fungerade  och  hur  den  intervjuade  upplevde  intervjun  och  upplägget.  I  resultatet  ingår  vår 

pilotstudie eftersom vi anser att  denna har ett värde i vår studie.  Vi har inte ändrat  upplägget i 

intervjuerna efter pilotstudiens genomförande.

4.6 Bearbetning av intervjuer 
Direkt efter varje genomförd intervju samtalade vi och reflekterade gemensamt kring intervjun och 

relaterade  till  eventuella  tidigare  intervjuer.  På  så  vis  började  vi  redan  här  att  analysera 

intervjumaterialet.  Efter  intervjuernas  genomförande  har  vi  transkriberat  dem  tillsammans. 

Denscombe (2009) för fram, att transkriberingen åter väcker intervjun till liv och att det uppstår en 

närkontakt med den data som samlats in. Att analysen av data blir enklare. Att vi valde att göra det 

tillsammans var för att öka säkerheten i att transkriberingen blir mer korrekt. Ett sätt att öka studiens 
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verifiering.  Vi  har  valt  att  transkribera  intervjuerna  relativt  enkelt  då  en  allt  för  detaljerad 

transkribering upplevts  irrelevant  för  vår  studie.  Detta  i  enlighet  med hur  Kvale och Brinkman 

(2009) för fram att transkribering kan ske på olika sätt, att det inte finns några egentliga regler för 

hur detaljerad transkriberingen ska vara utan att det snarare handlar om studiens syfte (a.a). Till 

utvalda citat i resultatet har vi dock gått tillbaka och lyssnat igenom dessa delar av intervjuerna igen 

för att få mer korrekta citat. Det transkriberade materialet omfattar 41 sidor text och det inspelade 

materialet cirka 4,5 timmar. 

I transkriberingen och citat i resultatdelen har vi använt oss av vissa tecken. Dessa redogör vi för 

nedan:

• Då något är understruket innebär det en betoning på ordet

• … innebär en kortare paus i den intervjuades tal på 1-3 sekunder

• Ord i parentes har vi själva tillfört för att underlätta förståelsen för läsaren 

• […] innebär att en del i citatet valts bort, det har vi enbart gjort då det förekommit för citatet 

irrelevant tal mellan viktiga delar, det kan exempelvis vara upprepningar. 

En fenomenografisk analys kan genomföras på många olika sätt (Dahlgren & Johansson 2009). 

Inom kvalitativ analys finns inga absoluta regler för analysen (Fejes & Thornberg 2009). Dahlgren 

och Johansson (2009) ger dock ett exempel på hur en fenomenografisk analys kan ske där forskaren 

först bekantar sig med materialet för att sedan skilja ut betydelsefulla delar. Därefter söks likheter 

och skillnader mellan delarna och delarna grupperas till kategorier efter sina likheter och skillnader. 

Kategorierna artikuleras sedan efter sina likheter, sin essens, och namnges där essensen ska framgå i 

namnet  (a.a.)  Detta är  ett  arbetssätt  vi  har funnit  inspiration i.  Vi har valt  att  först  transkribera 

intervjuerna och bekantat oss med materialet genom att läsa igenom det ett flertal gånger och för oss 

själva sammanfattat materialet. Därefter har vi ur de transkriberade intervjuerna sorterat och plockat 

ut  för  uppsatsens  frågeställningar  relevanta  passager.  Utifrån  dessa  har  vi  funnit  likheter  och 

skillnader till att bilda kategorier. Det är sedan dessa kategorier som synliggörs i uppsatsens resultat. 

Sorteringen  och  kategoriseringen  av  olika  passager  har  skett  i  datorn  i  ett  vanligt 

ordbehandlingsprogram.  Vi  har  även  efter  genomförandet  av  kategorierna  återigen  läst  igenom 

intervjuerna ett flertal gånger för att studera ifall vi missat viktiga och relevanta delar. Efter att vi 

har kategoriserat intervjumaterialet har vi tagit hjälp av ramfaktorteorin för att analysera resultatet. 

Här har  vi  dels  utgått  från Dahllöfs  modell,  dels  har  vi  tagit  hjälp  av ramar som nämns inom 

ramfaktorteorin.
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4.7 Studiens verifiering 
Thomassen (2007) för fram att för att ett centralt krav på det som anses vara vetenskaplig kunskap 

är att den är välunderbyggd. För välunderbyggd kunskap krävs att de teorier som förs fram jämförs 

med  verkligheten  och  att  teorierna  beläggs  med  data  från  den  delen  av  verkligheten  som har 

studerats. Vidare krävs även att den data som brukats är tillgänglig, intersubjektiv och relevant för 

den teori som förts fram (a.a). I vår studie har vi valt att samla in data via intervjuer och det är 

denna data vi grundar våra slutsatser, eller för att använda Thomassens ord, teorier på. Vår data blir 

tillgänglig för omvärlden på så vis som den presenteras i resultaten tillsammans med information 

kring studiens genomförande. Vi finner att vi grundar våra slutsatser på vår data och att den är 

relevant för det som vi kommer fram till. 

Denscombe (2009) skriver att det är viktigt att kvalitativ forskning verifieras. Att forskaren visar att 

resultaten är riktiga för att skapa tilltro till den. Verifiering ger trovärdighet som måste visas som en 

del i forskningsprocessen och kan inte tas förgivet.  Forskaren måste visa att det som visas i en 

studie har en god grund i erkända metoder och tillvägagångssätt. Ett vedertaget sätt att verifiera 

forskning  menar  Denscombe  är  validitet,  tillförlitlighet,  generaliserbarhet  och  objektivitet.  Han 

menar dock att  dessa är svåra att  bruka på kvalitativ forskning,  att  det till  exempel inte går att 

upprepa en forskning (tillförlitlighet) som i naturvetenskapen för att avgöra dess kvalitet.  Istället 

förespråkar Denscombe  (2009)  ett mer postmodernt verifierande där han utgår från trovärdighet, 

pålitlighet,  överförbarhet  och  objektivitet.  Han menar  att  det  inte  finns  en  absolut  metod inom 

kvalitativa studier för att visa att resultatet är rätt men att det går att visa att det är trovärdigt, att det 

är rimligt att det är rätt. Att det handlar om att försäkra om att resultatet tagits fram och kontrollerats 

enligt  god  praxis.  Det  kan  exempelvis  göras  via  en  detaljerad  granskning  av  materialet  eller 

triangulering. Med  pålitlighet menar Denscombe att det är möjligt att reflektera kring om någon 

annan skulle kunna komma fram till  samma resultat om de utfört forskningen. För detta menar 

Denscome att det är viktigt att visa på hur forskningen gått till, metoder, analys och vilka beslut som 

tagits. Detta för att andra ska kunna bedöma proceduren och dess relation till resultatet istället för 

att  själva genomföra samma forskning igen.  Överförbarhet menar  han,  likt  generaliserbarheten, 

handlar om representativitet men att överförbarheten mer handlar om att ge makten åt läsaren att 

avgöra huruvida informationen som framkommit kan tillämpas på andra liknande fall.  För detta 

menar Denscombe att läsaren måste få tillräckligt med detaljer för att kunna jämföra och bedöma 

överförbarheten.  Objektivitet menar  han  handlar  om  huruvida  resultaten  inte  är  påverkade  av 

forskaren. Han menar dock att kvalitativ data alltid handlar om en tolkning och att den inte finns i 

egentlig mening, att det inte är en verklighet och att det påverkar objektiviteten. Han menar att det 
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är viktigt att förstå att den egna personen spelar roll, att det då är lättare att ta avsteg från egna 

övertygelser.  Han menar att  det  även är viktigt  att  beskriva sig själv och hur forskaren kan ha 

påverkat forskningen. Vidare förespråkar han ett öppet sinne, att forskaren tänker sig att hen kan ha 

förstått fel och att forskaren kontrollerar andra förklaringar.  Vi anser att vi har förhållit oss till de 

fyra  senare verifieringsprinciperna  Denscombe  (2009)  tar  upp.  Vi  menar  att  vi  kan  visa  på  en 

trovärdighet. Vi har utgått från ett insamlat material till vårt resultat som vi flera gånger har gått 

igenom och granskat. Vi ger läsaren möjligheten att bedöma studiens pålitlighet genom att vi visar 

på  hur  forskningen  gått  till,  metoder,  analys  och  vilka  beslut  vi  tagit.  Likadant  ger  vi  läsaren 

möjligheten  att  avgöra  studiens  överförbarhet  genom  att  ge  god  information  kring  studiens 

genomförande och dess resultat. Gällande objektivitet och studiens resultat är vi medvetna om att 

detta är vår tolkning och att den inte utgör någon sann verklighet. Vi har dock så långt det går 

granskat vår data med ett öppet sinne och försökt bortse från våra förgivettaganden. Vi har även i 

resultatet fått fram delar som vi trodde skulle vara annorlunda, sådant som inte stämde med våra 

förutfattade meningar. Detta menar vi visar på att vi mött vår data med öppet sinne. Vi vill även 

redogöra för vilka vi är och hur vi kan ha påverkat tolkningen för att möjliggöra för läsaren att 

reflektera kring studiens objektivitet. 

Vi är två förskollärarstudenter i 20-årsåldern. Vi har innan studiens genomförande gått tre år på 

lärarutbildningen, vi har båda gjort 800 timmars VFU, varav 400 inom förskolan. Vid vår senaste 

VFU tittade vi på hur förskolorna arbetade med just dokumentation. Vi upptäckte då att våra två 

VFU-förskolor arbetade väldigt  olika med dokumentation.  Innan intervjuerna studerade vi  även 

förskolornas hemsidor rörande om de där beskriver att de arbetar med dokumentation eller inte.  Här 

valde vi dock att göra så att vi letade upp några förskolor var, och den som letade upp förskolan var 

inte den som ansvarade för intervjun. Vid de två tillfällen då någon av oss hade haft kontakt med 

den intervjuade valde vi även att personen, utan etablerad kontakt, intervjuade. Intervjuaren fick 

heller inte veta något om vad som stod på förskolans hemsida. På så vis kunde vi intervjua med så 

lite förutfattade meningar som möjligt. För att få lärarexamen har den här uppsatsen varit en viktig 

del. Vi upplever dock att vi trots detta gått in med så lite förutfattade meningar vi kan. 
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5. Arbetet med, och förutsättningar för, dokumentation mot uppföljning, 

utvärdering och utveckling 

Vi har intervjuat åtta förskollärare på åtta olika förskolor och vi kommer nedan redogöra för det 

resultat vi fått fram genom intervjuerna. Resultatet handlar dels om hur förskollärarna beskriver att 

de  arbetar  med  och  kring  dokumentation.  Gällande  både  hur  de  kommer  vidare  med 

dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling men även vad de dokumenterar. Dels 

redogör vi för de förutsättningar och begränsningar som förskollärarna beskriver för att arbeta med 

uppdraget om dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi kommer först redogöra 

för hur förskollärarna beskriver att de arbetar med och kring dokumentationen. Vi vill på så vis ge 

en bakgrund till hur de beskriver sina förutsättningar och begränsningar för Lpfö 98/2010:s uppdrag 

gällande dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling. Nedan kommer vi ibland beskriva 

vad de olika förskollärarna säger. Då har vi av etiska skäl valt fingerade namn till förskollärarna. Vi 

kommer kalla dem; Amanda, Berit, Cia, Doris, Eva, Fia, Greta och Hanna.  

5.1 Förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med och kring dokumentation 
Nedan  ämnar  vi  redogöra  för  hur  förskollärarna  uppfattar  att  de  arbetar  med  och  kring 

dokumentation. Deras uppfattningar sammanfattar vi i två kategorier som dels rör hur arbetet med 

dokumentation leder vidare mot uppföljning, utvärdering och utveckling, dels om vad det är som 

dokumenteras. 

5.1.1 Vad som dokumenteras
Vi ser skillnader i vad förskollärarna beskriver att de dokumenterar, om de dokumenterar barnen, 

verksamheten eller båda delarna. 

Att dokumentera barnen

Några av förskollärarna uppfattar  att det är barnen som dokumenteras.  Amanda uppfattar  att de 

dokumenterar barnen med fotografier och barns teckningar. Hon uppfattar även att de inte har börjat 

observera verksamheten. Fia uppfattar att de dokumenterar barnen, att det är de som är i fokus i 

dokumentation  men  att  verksamheten  ingår  i  barnen  och  genom  det  får  plats  och  syns  i 

dokumentation av barnen

fast den (verksamheten) får ju plats den också den liksom ingår ju i barna fastän det är ju 

alltid ungarna i fokus det är ju alltid dom som är grunden till dokumentationen är det ju 

(Fia). 
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Att dokumentera verksamheten 

Det  förekommer  uppfattningar  kring  att  det  är  verksamheten  i  stort  som  dokumenteras.  Cia 

uppfattar att det är verksamheten i stort som dokumenteras. Att de fotograferar olika aktiviteter och 

skriver ned vad som skett i verksamheten under dagen.

Att dokumentera både verksamheten och barnen

Några av förskollärarna uppfattar att både verksamheten och barnen dokumenteras. Berit uppfattar 

att de dokumenterar såväl barnen som verksamheten i stort. Att de dokumenterar barns utveckling 

och lärande, då de ser ett lärande hos barnen men att de även dokumenterar delar ur verksamheten, 

exempelvis hur det fungerar i hallen. Även Hanna uppfattar att de dokumenterar både barnen och 

verksamheten. Likt som Berit uppfattar Hanna att de dokumenterar barns utveckling och lärande 

men även vad barnen gör. Hanna uppfattar även att de dokumenterar verksamheten i stort. Det vill 

säga olika delar  i  verksamheten,  hur de arbetar med dem, vad pedagogerna gör och erbjuder i 

verksamheten till barnen. Berit och Hanna uppfattar även att de dokumenterar barnen i förhållande 

till  normer  och  värden  och  barns  inflytande  i  verksamheten.  De  uppfattar  även  att  denna 

dokumentation av barnen samt dokumentationen kring barns utveckling sker mot vad verksamheten 

erbjuder.  

Några av förskollärarna uppfattar att de lägger större vikt vid att verksamheten dokumenteras men 

att även barnen dokumenteras. Doris uppfattar att de främst dokumenterar verksamheten i stort men 

att de även dokumenterar hur barn fungerar socialt och deras lärandestrategier. Att de dokumenterar 

vad som händer i olika situationer och aktiviteter, både hur pedagogerna agerar och hur barnen 

agerar. Hon uppfattar inte att de dokumenterar vad barnen kan men att de utifrån vad som sker i 

verksamheten  dokumenterar  vad  barnen  tar  till  sig.  Greta  uppfattar  att  de  dokumenterar 

verksamheten, vad de har gjort i verksamheten, olika aktiviteter och vad som händer i aktiviteterna. 

Men att de även dokumenterar vad barnen vill och önskar i verksamheten.  

Eva uppfattar att de lägger större vikt vid att dokumentera barnen än verksamheten men  att de 

dokumenterar både delarna, att de dokumenterar barnen, vad de är i behov av, vad de behöver för 

stöd från verksamheten och vad pedagogerna behöver arbeta med. Att de även dokumenterar olika 

delar i verksamheten som de arbetar med för att se hur det fungerar. 
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Att koppla och att inte koppla läroplansmål till dokumentationen

Flera förskollärare uppfattar att de till fotografier av olika aktivitet och barn kopplar läroplansmål 

över vad för lärande som sker. Dessa uppfattar de sedan synliggörs för föräldrarna och pedagogerna 

själva,  antingen genom att  sätta  upp dem på väggen eller  genom att  sätta  in  dem i  för  barnen 

personliga  pärmar.  Syftet  med att  synliggöra  läroplanskopplingar  till  fotografier  för  föräldrarna 

uppfattar  förskollärarna som att  visa att  det  i  lek finns lärande,  att  många föräldrar inte förstår 

läroplanens vikt, att det som sker i verksamheten har ett syfte i läroplanen, att visa varför de gör det 

de gör och för att föräldrarna ska kunna se lärandet. Fia uppfattar även att det är det enda sättet att 

få föräldrarna att läsa läroplanen.  Av de förskollärare som arbetar med dessa kopplingar uppfattar 

några att  arbetet  leder vidare mot uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.  De 

andra uppfattar endast att syftet är att synliggöra för föräldrarna eller för dem själva. Doris som inte 

uppfattar att  de  kopplar  fotografier  till  läroplanen,  menar  att  de  tidigare  gjorde  det  men  att 

förskolläraren upplevde att det tog tid och hon ifrågasätter för vems skull det sker.

5.1.2 Dokumentation och att arbeta vidare med dokumentationen
Det är  olika hur förskollärarna uppfattar  sig dokumentera eller  om de även uppfattar  sig arbeta 

vidare med dokumentationen. Vissa uppfattar att de arbetar mer med att dokumentera, andra att de 

även arbetar mycket med att reflektera, följa upp, utvärdera och utveckla med dokumentationen som 

grund. Det förekommer även uppfattningar kring att enbart dokumentation sker utan uppföljning. 

Förskollärarna uppfattar på olika sätt hur långt de har kommit med efterarbetet (följa upp, utvärdera 

och utveckla).

Att inte ha kommit så långt med att arbeta vidare med dokumentationen

Några  av  förskollärarna  uppfattar  att  de  inte  kommit  så  långt  med  att  arbeta  vidare  med 

dokumentationen  eller  att  dokumentationens  efterarbete  inte  sker  alls.  De  uppfattar  inte  att 

verksamheten har utvecklats till följd av dokumentationen. Amanda och Cia, uppfattar att en viss 

uppföljning av dokumentationen sker. Cia uppfattar även att utvärdering av verksamheten, mellan 

kollegor, med dokumentationen som grund till viss del sker.  Amanda menar att de börjat reflektera 

lite, att de är i startgroparna och jobbar med hur de ska arbeta vidare med avsnittet i läroplanen. Cia 

uppfattar att de precis börjat med pedagogisk dokumentation, att de är i en process, att de diskuterar 

och övar sig på hur de ska arbeta med det och hur de ska analysera dokumentationen. Fia uppfattar 

att uppföljning inte sker, att de inte hinner reflektera tillsammans och att arbetet med dokumentation 

därför känns meningslöst. Att det är fel när de inte hinner använda dokumentationen. 
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Att  till  viss  del  arbete  med  att  följa  upp,  utvärdera  och  utveckla  verksamheten  med 

dokumentationen som grund

Några av förskollärarna ger en tveksam uppfattning för om de har kommit vidare med att arbeta 

med  dokumentationens  efterarbete.  De  uppfattar att  de  följer  upp  dokumentationen,  utvärderar 

verksamheten med dokumentationen som grund och att en utveckling av verksamheten till viss del 

kan ske av dokumentationen.  Att  de kommit  i  gång med efterarbetet  men att  dokumentationen 

fungerar bättre. Eva uppfattar att dokumentationen fungerar bättre än reflektionen men att de ändå 

reflekterar  över  sitt  eget  arbete  och  sin  egen roll  och  hur  arbetet  påverkar  barnen,  om de  kan 

förändra något i verksamheten eller pedagogiken. Greta uppfattar att de är i ett mellanskede och inte 

riktigt vet hur de ska hantera uppdraget. Att de dokumenterar och reflekterar, på planerad tid, för att 

se vad de ska göra, hur de kan arbeta vidare och vad de kan erbjuda mer i verksamheten. Hon 

uppfattar att de utifrån dokumentationen utvärderar verksamheten och försöker utveckla den. Att de 

har börjat reflektera, men att det är svårt och något som de lär sig. 

Att i stor utsträckning arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten med 

dokumentationen som grund

Vissa av förskollärarna uppfattar att de kommit ännu längre med arbetet efter dokumentationen. Att 

de till stor del arbetar vidare med uppdraget. Att de följer upp dokumentationen och har stort fokus 

på  att  utvärdera  verksamheten  och  utveckla  den  utifrån  det  som  förskollärarna  upptäcker  i 

dokumentationen. Berit uppfattar att de reflekterar mycket gemensamt kring dokumentationen, att 

de utvärderar  verksamheten utifrån den  och att  arbetet  med att  reflektera  och  utvärdera  utifrån 

dokumentationen har lett till utveckling av verksamheten. Hon uppfattar även att utvärderingen sker 

mot olika läroplansmål. Doris uppfattar att de jobbar intensivt och gemensamt reflekterar mycket 

kring dokumentationen. Vad de tänker kring det som kommer upp i dokumentation och reflektion 

och hur de ska gå vidare i verksamheten och förändra den. Att de samtalar vid arrangerade men i 

huvudsak  spontana  tillfällen  och  även  att  dokumentation  har  utvecklat  verksamheten.  Hanna 

uppfattar att de vid planerade tillfällen gemensamt reflekterar mycket kring dokumentationen. Om 

vad som sker i verksamheten, vad barnen gör, hur de kan stimulera barnen och hur de kan arbeta 

vidare i verksamheten, vad de kan utveckla. Hanna menar även att de vill reflektera mer men att de 

är  begränsade  av sina  förutsättningar  och  inte  har  möjlighet  att  reflektera  spontant  när  de  är  i 

barngruppen. 
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5.1.3 Sammanfattande analys
Vi kommer nedan göra en inledande analys  av det  resultat  vi  funnit  gällande hur  förskollärare 

uppfattar att de arbetar med och kring dokumentation. Analysen här innehållet även en karaktär av 

en diskussion där vi knyter an till tidigare forskning. Analysen kommer senare i diskussionsdelen att 

fördjupas. Vi reflekterar nedan kring vad förskollärarna uppfattar att de dokumenterar, hur långt det 

kommit och de faktum att vissa kopplar läroplansmål till sin dokumentation. 

I  vårt  resultat  har  vi  funnit  både  likheter  och  skillnader  i  vad  förskollärarna  uppfattar  att  de 

dokumenterar och om dokumentationen leder vidare mot reflektion, uppföljning, utvärdering och 

utveckling.  Vi  finner  att  förskollärarna  verkar  ha  kommit  olika  långt  i  arbetet  med  och  kring 

dokumentation, med uppdraget. 

Grunden till att vi uppfattar att förskollärarna har kommit olika långt i arbetet med dokumentation 

ligger i att de beskriver sig arbeta mer eller mindre med reflektion, uppföljning, utvärdering och 

utveckling  med  dokumentationen  som  grund.  Vissa  finner  vi  vara  mer  på  ett 

dokumentationsstadium där efterarbetet (uppföljning, utvärdering och utveckling) inte är lika stort. 

Flera förskollärare beskriver sig dock arbeta med gemensam reflektion på kollegial nivå. Vi finner 

dock att det är stor skillnad i hur långt de beskriver sig ha kommit med detta och hur mycket de 

anser sig reflektera eller följa upp dokumentationen. Som vi uppfattar kraven i Lpfö 98/2010 ska 

dokumentationen leda vidare mot uppföljning,  utvärdering och utveckling.  Lenz Taguchi (1997) 

menar även att dokumentationen ska vara underlag för reflektion och inte bara vara en beskrivning 

av det som skett  (a.a),  att  dokumentationen inte bara ska vara ett  insamlande (Lenz Taguchi & 

Åberg 2005). Här ser vi att dokumentationen ska leda vidare, att förskollärarna ska komma längre 

än  ett  dokumentationsstadium,  att  reflektion,  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling  av 

verksamheten är viktigt. Vi upplever dock att flera förskollärare inte kommit långt med efterarbetet 

av  dokumentationen,  utan  att  det  då  blir  mer  ett  insamlande  av  dokumentation.  Några  av 

förskollärarna uppfattar att de inte kommit långt med reflektion eller analys av dokumentationen 

eller  att  sådant  inte  sker  alls.  Att  vi  upplever  att  flera  av  förskollärarna  arbetar  mer  med  att 

dokumentera  än  reflektera,  analysera  eller  följa  upp  dokumentationen  finner  vi  en  likhet  till  i 

Skolinspektionens (2012) resultat, att förskolorna är bra på att dokumentera men att de är mindre 

bra på att analysera verksamheten (a.a). Flera av förskollärarna uppfattar att dokumentationen i stor 

utsträckning lett vidare mot uppföljning samt utvärdering och utveckling av verksamheten, något 

som istället kan förstås som något som går emot det vi nyss beskrev att Skolinspektionen (2012) tar 

upp. Några uppfattar att dokumentationen i liten utsträckning leder till utvärdering och utveckling 

37



av verksamheten. Dessa ger uppfattar dock att uppföljning av dokumentationen sker något i större 

utsträckning än utvärdering och utveckling men att dokumentationen fungerar bäst. Hos de som inte 

uppfattar sig ha kommit långt med efterarbetet finner vi att ingen uppfattar att dokumentationen 

utvecklat  verksamheten.  Här  förekommer  dock  en  viss  uppfattning  om  att  utvärdering  och 

uppföljning sker men även uppfattningar för att dokumentation inte lett vidare till uppföljning och 

inte heller utvärdering och utveckling. 

Även i vad förskollärarna uppfattar sig dokumentera finner vi likheter och skillnader. En del av 

förskollärarna  fokuserar  antingen  verksamheten  eller  barnen.  Vi  ser  att  flera  av  förskollärarna 

uppfattar att både verksamheten och barnen dokumenteras men även här finner vi skillnader i vad 

som dokumenteras främst i fokus på barnen. I förhållande till Lpfö 98/2010 uppfattar vi att det är 

viktigt  att  dokumentera  både  barnen  och  verksamheten  i  stort.  Att  kunskap  ska  fås,  via 

dokumentation, om både barnen och verksamheten i sig. Kring exempelvis vad barnen kan, hur 

deras kunskap utvecklas i  förhållande till  läroplansmål,  deras utveckling och lärande men även 

kring innehåll och pedagogiska processer i verksamheten. Skolinspektionen (2011) menar dessutom 

att förskolor behöver bli bättre på att dokumentera barnens utveckling och kunskap för att kunna 

utvärdera  verksamheten.  Om förskollärarna  väljer  att  antingen  dokumentera  verksamheten  eller 

barnen ser vi en risk att vissa delar missas som Lpfö 98/2010 tar upp som ska dokumenteras. Vi 

uppfattar  enligt  Lpfö  98/2010  att  dokumentation  av  barnen  ska  ske  mot  alla  målområden  i 

läroplanen. Det är även intressant att flera förskollärare uppfattar att de inte dokumenterar barns 

kunskap. Det är intressant i förhållande till att Skolinspektionen (2011) menar att förskolor är dåliga 

på  att  dokumentera  just  detta  men att  det  är  en  viktigt  del  i  dokumentationen för  att  utveckla 

verksamheten och  stötta barnen. Även i vad förskolorna väljer att dokumentera gällande barnen 

förstår  vi,  utifrån  förskollärarnas  uppfattningar,  att  vissa  viktiga  delar  enligt  Lpfö  98/2010  kan 

missas i dokumentationen. Att det är viktigt att dokumentera vad barnen kan för att kunna utmana 

dem vidare i deras utveckling i förhållande till de strävansmål som finns. Viktigt att påpeka här är 

även att barnens kunskap och utveckling ska dokumenteras i förhållande till vad förskolan erbjuder. 

Vi förstår det, enligt förskolans läroplan och bakgrundsmaterialet till Lpfö98/2010, som att barnen 

inte ska dokumenteras i förhållande till sin ålder, andra barn eller vad som eventuellt skulle kunna 

vara förväntat. Barnen ska i stället stöttas i sin egen utveckling och inte mot någon norm. 

Något vi funnit intressant i vår studie är hur flera förskollärare uppfattar att de kopplar läroplansmål 

till det dokumenterade, främst för att synliggöra för föräldrarna. Frågor vi reflekterar kring detta är 

vad  det  egentliga  syftet  är  och  hur  kopplingarna  sker.  Är  det  en  avslutande  del  eller  arbetar 
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pedagogerna vidare med denna information/koppling? Vi finner att flera förskollärare inte uppfattar 

att det leder vidare till uppföljning, utvärdering och utveckling. Det är intressant i förhållande till 

det  Skolinspektionen  (2011)  tar  upp,  att  läroplansmålen  ska  vara  levande  i  verksamheten,  i 

planering, utveckling och utvärdering. Att verksamheterna inte bara ska konstatera vilka mål som 

arbetas med i en aktivitet utan att verksamheten ska utvärderas utifrån alla läroplanens mål. Vi ser 

en risk att arbetet med att koppla fotografier till läroplansmål inte leder vidare mot uppföljning, 

utvärdering  och  utveckling.  Att  det,  för  att  använda  Skolinspektionens  ord,  enbart  blir  ett 

konstaterande av vilka mål som arbetas med. Samtidigt kan det finnas ett värde i att synliggöra 

målen  för  föräldrarna  om  arbete  med  läroplansmålen  gällande  uppföljning,  utvärdering  och 

utveckling ändå sker.  Här  finner  vi  dock det  intressant  att  studera hur  föräldrarna ser  på dessa 

läroplanskopplingar och om de läser dem. 

5.2 Förskollärares uppfattningar om deras förutsättningar och begränsningar för att arbeta 
med dokumentation mot uppföljning, utvärdering och utveckling.

Nedan  ämnar  vi  redovisa  olika  kategorier  vi  funnit  i  förskollärarnas  uppfattningar  kring  sina 

förutsättningar  och  begränsningar  för  att  arbeta  med  uppdraget.  Avsnittet  är  uppdelat  i  dels 

begränsningar, dels i förutsättningar. De olika 'kategorierna', förutsättningar och begränsningar som 

tas upp är olika långa beroende på hur utförligt förskollärarna beskrivit de olika förutsättningarna 

och begränsningarna. 

5.2.1 Olika av förskollärarna uppfattade begränsningar 

Tid

Tid är den kategori som vi finner att samtliga förskollärare uppfattar som en begränsning eller som 

en förutsättning på olika sätt. Tid som en begränsning, uppfattningar om för lite tid och en önskan 

om mer tid uppfattas av flera av förskollärarna. Det förekommer även uppfattningar om att kraven 

blir högre men att mer tid eller bättre förutsättningar inte ges och att det är mycket som skall göras 

på tiden utöver den då pedagogerna är i barngruppen. Det framkommer även att det svårt att få tid 

att samtala i grupp och att det är svårt att ta sig tid att reflektera. Flera förskollärare uppfattar att det 

inte är möjligt att ta sig tid att gemensamt reflektera spontant på schemalagd tid i barngruppen. 

Orsaker till detta uppfattas olika dels som att det är ett arbete som inte kan ske i barngruppen, dels 

som att det finns för lite tid och lärare för det. 

Fia, menar att det alltid är tiden det hänger på när det gäller dokumentation. Doris uppfattar dock att 

då pedagoger talar om att de inte har tid för uppdraget kan det bero på att de inte vet hur de ska 
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göra. Här finns en likhet till Berit som uppfattar att arbetet tog lite tid i början innan de kom in i det. 

Berit konstaterar även att arbetet med dokumentationen tar tid men att de har hittat en metod för det 

som sparar tid. Fia önskar mer schemalagd tid för reflektion och talar om att de har för lite tid: 

men tiden är knapp alltså jämt det är alltid tiden det hänger på när det är dokumentation […] 

det har alltid varit så att det är tiden som styr hur mycket det blir ... tyvärr […] mer tid så att 

man verkligen hinner allting ... för nu dom tycker att man ska göra allting dom här högre 

men tiden får vi inte utan det ska bara göras hela tiden det är lite synd (Fia)

Prioritera bort annat 

Kopplat  till  tid  som en  begränsning  uppfattar  några  förskollärare  att  annat  i  verksamheten  får 

prioriteras bort. Cia uppfattar att dokumentationsarbetet sker med vänsterhanden och att de ibland 

måste prioritera dokumentationsarbetet men att det kan ske på bekostnad av arbetet med barnen här 

och nu. Även Greta uppfattar en känsla av att få göra saker med ”ena handen” samtidigt som de är 

med barnen. Greta uppfattar att svårt att få ihop att vara både med barnen och hinna dokumentera: 

klart vi har för lite för lite tid till analys och reflektion och dokumentation och egen alltså 

tid  att  göra  alla  dom här  sakerna  vi  gör  det  ju  liksom med ena  handen  och  så  ska  vi 

samtidigt vara pedagoger och vara närvarande med barna … eeehh jag tycker det är svårt å 

få ihop det (Greta)

Dagsrutiner

En annan uppfattad begränsning är dagsrutiner i barngruppen. Att pedagogerna måste ha ”koll” på 

barnens säkerhet och att saker som att ordna mat och byta blöjor tar tid, att det är sådant som måste 

prioriteras. Hanna uppfattar att detta har en koppling till att de i sin barngrupp har mycket små barn 

som behöver pedagogernas stöd. Att de måste vara med i barngruppen, att de inte kan gå ifrån för att 

det skulle bli farligt. Hanna uppfattar svårigheterna med dagsrutinerna och svårighet med att räcka 

till, till barnen och att detta gör det svårt att hinna dokumentera och reflektera spontant: 

vi har 22 barn på tre vuxna och det är jättemånga små barn och dom bajsar (skrattar) och 

dom alltså små barn dom kan ju bita varandra eller klättra upp och det blir det ju sånt man 

måste prioritera det blir jättesvårt [...] man måste vara på olika håll där barnen är och det 

blir mest att man får springa upp och ner och fram och tillbaka och man känner inte att man 

inte räcker till ens till barnen och att då stå och prata med varandra det ... det funkar inte 

(Hanna)
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Teknik 

Brist på teknisk utrustning tas upp av några förskollärare. Hanna menar att det faktum att de inte har 

någon filmkamera eller projektor försvårar arbetet och att fler datorer, skrivare och kopiatorer vore 

önskvärt. Även detta kopplar Hanna till tid och menar att för lite sådant stjäl tid då många ska dela 

på samma saker. Hanna säger även att de fått tagit med privata kameror för att filma och lånat 

projektor från en skola. Även Cia uppfattar i likhet med Hanna att fler datorer skulle underlätta 

arbetet eftersom många pedagoger ska dela på de som finns. 

Att förskollärarna gör som de alltid har gjort

Ytterligare en uppfattad begränsning är egna tankar och rutiner. Greta menar att hon inte gör som 

hon tänker utan att det är lätt att fastna i hur hon har jobbat. 

ja men det är säkert egna tankar härinne i huvet så finns det begränsningar [...] det är ju inte 

så att jag som har jobbat i så här många år liksom jag vill ju men det är jättesvårt å liksom 

jag vill ju inte göra så som jag alltid har gjort jag vill ju göra nytt mmm men det är inte 

skitenkelt … det är lätt att man fastnar i det man har gjort i sina rutiner det är jättesvårt […] 

jag vill men liksom jag känner själv hur det liksom  när jag sätter mig ner och analyserar nu 

gör vi ju likadant igen … nu gör vi ju såhär igen det var inte så vi tänkte (Greta)

Tänker och tolkar olika 

En annan begränsning som uppfattas är att olika pedagoger tolkar uppdraget olika, tänker olika och 

att det kan ta olika lång tid för olika pedagoger att förstå det.

Barngruppen 

Även barngruppen uppfattas som en begränsning för uppdraget, dels i åldern på barnen, dels i hur 

stor barngruppen är. Här menas att det påverkar hur mycket tid som kan fås över till annat. 

5.2.2 Olika av förskollärarna uppfattade förutsättningar

Tid

Att ha fått tid för uppdraget uppfattas av några förskollärare som en positiv förutsättning för arbeta 

med uppdraget. Amanda menar att de har sett till att de har fått tid för att arbeta med uppdraget. 

Doris uppfattar att de har fått bra stöd från sin chef och tid för att arbeta med uppföljning. Eva tar 

upp tid både som en begränsning och förutsättning och hon menar att den tid de fått för uppdraget 

gjort att de kan reflektera bättre men hon menar ändock att mer tid vore önskvärt. 
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Prioritering 

Några  förskollärare  uppfattar  att  tid  för  dokumentation  kan  handla  om  att  prioritera  inom 

verksamheten.  Berit  menar  att  ”man  väljer  vad  man  vill  prioritera”  och  att  de  har  valt 

dokumentation.  Cia  konstaterar  att  ”man  måste  prioritera”  och  att  de  ibland  måste prioritera 

dokumentationen.

Organisera för att få tid

Flexibilitet i användningen av tid är något som uppfattas av några förskollärare. Här uppfattas det 

bland annat som viktigt att prata med varandra vid tillfällen som ges under dagen i barngruppen. 

Doris menar att de försöker organisera barngruppen och dela upp den för att få utrymme för samtal. 

Greta menar att de försöker skapa de förutsättningar som går och att de måste vara flexibla och 

utnyttja tiden. Att om det flyter i verksamheten så kanske någon kan gå iväg och jobba lite med 

dokumentation. Här uppfattar dock Greta att det är möjligt att vara flexibel för att exempelvis skriva 

ut bilder men inte för att reflektera gemensamt, att den tiden inte finns. Doris uppfattar att arbetet 

med dokumentation handlar mer om organisation än tid, att de organiserar verksamheten för att 

skapa tid till att samtala och reflektera tillsammans. Hon menar att de oftast försöker ta tillfället i akt 

och samtala under dagen, att de kan göra det när det passar, exempelvis vid ”mellisbordet” eller när 

de är på väg ut. 

vi  försöker  nog  också  göra  så  att  en  pedagog kanske  tar  några  fler  barn  och  två  möts 

tillsammans och sådär [...] att nån kanske tar med sig ett gäng och är ute och då lösgör det 

lite tid till att mötas så kanske några barn är inne och leker men dom har en lek så att det 

funkar liksom och då kan vi prata lite också sådär och planera (Doris)

Självgående barngrupp

Att arbeta med barngruppen så den blir självgående eller så den blir lugn och trygg är ytterligare en 

förutsättning som tas upp av några förskollärare och att det är något som de jobbar med. Att det är 

positivt för att få tid för annat. Med det menar de att om barnen kan vara mer självständiga och att 

pedagogerna inte hela tiden behöver stötta dem så lösgör det tid. 

Erfarenhet, kunskap och att arbetet är en process

Att arbetet med uppdraget är något som utvecklas med erfarenhet eller att arbetet är en process som 

utvecklas uppfattas av flera förskollärare. Även kunskap för uppdraget, fortbildning eller utbildning 

uppfattas som en förutsättning.
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Få in det i verksamheten / bli en  del av verksamheten

Några av förskollärarna uppfattar att de har fått in arbetet med uppdraget i verksamheten, att det är 

en del av verksamheten och inget extra. 

Kollegor

Bra kollegor är också något som framförs som en förutsättning. Doris menar att hon har förmånen 

att arbeta med kollegor som har stor erfarenhet, vilja och ambition. Greta uppfattar att förskolan har 

bra  medarbetare,  något  hon uppfattar  som generellt  positivt  för  verksamheten och hur  arbetet  i 

verksamheten fungerar. 

Bra chef

Även en bra chef tas upp som en förutsättning för att arbetet med uppdraget ska fungera. Doris 

uppfattar att de får bra stöd från sin chef och Greta menar att deras chef hjälper dem, stöttar, driver 

arbetet framåt och är närvarande. 

Socialt område

Att  de  arbetar  i  ett  socialt  lätt  område  är  också  något  som uppfattas  som en  förutsättning  för 

verksamheten generellt och dess arbete. Med socialt område menas här vilka familjer som har sina 

barn på förskolan. Att området uppfattas som socialt lätt beskrivs som att alla föräldrar har jobb. 

Vilja, ambition, spännande och roligt 

Ytterligare en förutsättning handlar om vilja och ambition för uppdraget. Doris menar att det finns i 

deras  arbetslag.  Det  tas  även  upp  att  det  är  viktigt  att  pedagogerna  uppfattar  uppdraget  som 

spännande och roligt för att ambitionen ska utvecklas för det. 

Sträva åt samma håll 

Flera av förskollärarna uppfattar det som viktigt att alla pedagoger stävar åt samma håll i arbetet 

med uppdraget. Doris menar att arbetet med uppdraget blir enkelt när alla vill samma sak. Greta för 

fram att  nästan alla på förskolan fått utbildning i pedagogisk dokumentation, att hon ser det som 

positivt att inte bara en får gå och ska förmedla allt till de andra, utan att alla får gå. Greta uppfattar 

att det är viktigt att alla har samma kunskap, och därmed kan sträva åt samma håll. Även Cia för 

fram att det är viktigt att alla i arbetet med dokumentation är med ”på tåget” och vill arbeta med det 

och har kunskap kring det. Detta ser vi som en metafor för att alla ska sträva åt samma håll i arbetet 

med uppdraget och för att alla ska ha kunskap för att kunna göra det.
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5.2.3 Sammanfattande analys
Vi kommer nedan göra en inledande analys av det resultat vi funnit gällande de förutsättningar och 

begränsningar  som  förskollärarna  uppfattar.  Även  här  innehåller  analysen  en  karaktär  av  en 

diskussion där vi knyter an till tidigare forskning. Analysen kommer även senare i diskussionsdelen 

att  fördjupas.  Vi  reflekterar  nedan  kring  de  olika  förutsättningarna  och  begränsningarna  som 

förskollärarna uppfattar. Vi för även delvis fram vad som nytt i vår studie men detta är något som 

fördjupas i diskussionsdelen. 

De begränsningar  och  förutsättningar  vi  angivet  ovan uppfattar  vi  kan  förstås  som ramfaktorer 

eftersom det är faktorer förskollärarna uppfattar försvårar eller underlättar arbetet med uppdraget. I 

enlighet med ramfaktorperspektivet kan dessa förstås som att de påverkar processen och resultatet i 

verksamheten. Det ramfaktorteoretiska perspektivet beskriver, som tidigare nämnts, att ramfaktorer 

påverkar processen som i sin tur påverkar resultatet. Processen och resultatet uppfattar vi som hur 

förskollärarna  arbetar  med  uppdraget.  Vi  har  även  tidigare  i  vår  beskrivning  av  det 

ramfaktorteoretiska  perspektivet  funnit  att  flera  forskare  tar  upp faktorer  som vilja,  flexibilitet, 

traditioner och tolkningar, som de anser påverka processen och resultatet i verksamheten. Även här 

förstår  vi  att  dessa  kan  ses  som  ramfaktorer.  Utifrån  den  bakgrund  vi  tidigare  tagit  upp  där 

prioritering nämnts som en viktig faktor för arbetet med dokumentation uppfattar vi detta som något 

som påverkar verksamhetens process och resultat. 

En ramfaktor vi uppfattar att alla lärarna för fram på något sätt är tid. Tid är inte bara en vanlig ram i 

vårt resultat utan även i tidigare forskning. Bjervås (2011) visar att lärarna menar att det är svårt att 

hinna med uppdraget, att de har för lite tid. Skolinspektionen (2012) visar i sin studie att lärarna där 

upplever en stor variation i  hur de har tid för att  gemensamt reflektera.  Detta är även något vi 

upptäckt i vår studie. Alla förskollärare uppfattar inte samma sak i om de har eller inte har tid, utan 

de är stor skillnad i hur mycket tid de uppfattar sig ha. Gadler (2011) menar dessutom att tid är en 

ram inom ramfaktorteorin. Vissa för fram tiden mer explicit medan andra mer uppfattar tiden som 

en begränsning utifrån andra faktorer. Exempelvis prioritering eller organisation för att handskas 

med den tid de har. Flera av förskollärarna lyfter fram en brist på tid och en önskan om mer tid för 

att få ett bra resultat av uppdraget. Fia för dessutom fram att det  alltid är tiden den hänger på, att 

mängden tid påverkar arbetet. Detta tolkar vi som att denna lärare menar att det finns ett direkt 

orsakssamband mellan mängden tid och uppdragets resultat. Det är något som går emot det som 

Lundgren (1999) tar upp att ramarna inte har en direkt orsak-verkan-effekt utan att de ger rum för 

en process och hur Gustafsson (1999) menar att ramarna inte exakt kan predicera en process och ett 

44



resultat.  Detta  uppfattar  vi  även  går  emot  det  andra  förskollärare  tar  upp,  att  organisera 

verksamheten för att få tid, att prioritera inom den tid som finns och att brist på tid skulle kunna 

förstås som brist på kunskap för hur arbete kan ske med uppdraget. 

Gällande  organisation  och  prioritering  uppfattar  vi  en  flexibilitet  hos  flera  av  förskollärarna. 

Flexibilitet tas upp av Lindblad och Sahlström (1999) som menar att inre ramar kan konstrueras av 

aktörerna (lärarna) i förhållande till de yttre ramar som finns och att flexibiliteten kan handla om hur 

aktörerna utnyttjar de ramar som finns. Även Gustafsson (1999) talar om ett frirum, vilket vi tolkar 

som en slags flexibilitet inom ramarna. Organisation och prioritering tas även upp av Dahlberg m fl 

(2001) som menar att organisation och prioritering kan skapa utrymme för att diskutera, samtala och 

reflektera. De menar även att arbetet kan organiseras för att få tid för uppdraget och att det snarare 

handlar om att prioritera än vilka resurser förskollärarna har. 

En förutsättning för uppdraget vi funnit hos några av förskollärarna men som vi inte kan se en direkt 

koppling till i tidigare forskning  är en självgående barngrupp. Även detta kopplar de till tid och 

organisering av verksamheten på så vis att de menar att det ger utrymme för mer tid till annat än att 

vakta  över barngruppen. Som vi  tidigare antytt  är  det  många av de ramar som tas upp som är 

relaterade till tid. Detta gäller även dagsrutiner, barngruppen, erfarenheter samt kunskap och teknik. 

Till dagrutiner ser vi en koppling genom att det beskrivs ta tid från uppdraget. Ekström (2007) för 

fram att  antalet  barn och antalet  barn under tre  år  (små barn)  utgör  en ram för  verksamhetens 

möjligheter. Gadler (2011) menar också att storlek på och sammansättningen i klassen är en ram. 

Detta i likhet med hur barngruppens storlek och mycket småbarn uppfattas som begränsande, att det 

är något som tar mycket tid. Ekström (2007) tar även upp dagsrutiner som en ramfaktor vilket även 

är  en  begränsning  vi  funnit  i  vårt  resultat,  där  sådant  som blöjbyten,  barns  säkerhet  och  mat 

uppfattas  som  dagrutiner.  Ekström  (2007)  menar  även  att  omsorg  blir  prioriterad  framför 

dokumentation, planering och utvärdering. Liknande finner vi i vår studie där förskollärare uppfattar 

att dagrutinerna  måste prioriteras. De rutiner förskollärare tar upp menar vi kan förstås som just 

omsorg. 

Erfarenheter av uppdraget och kunskap om hur det är möjligt att arbeta med uppdraget beskrivs av 

flera  som  tidssparande.  Erfarenheter  och  kunskap  finner  vi  även  som  ramfaktorer  i  tidigare 

forskning.  Bjervås  (2011)  visar  hur  lärarna  uttrycker  att  arbetet  med  dokumentation  kom  att 

upplevas mer positivt när de fick mer erfarenhet och kunskap kring hur de skulle dokumentera (a.a). 

Även brist på teknik förs fram av förskollärarna som något som kan stjäla tid, en ramfaktor. Teknik 
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förs även fram som en ram på så vis om förskollärarna har eller inte har medel för att dokumentera. 

Bjervås (2011) visar hur förskollärarna i  studien uppfattat  en brist  på teknisk utrustning för att 

dokumentera.  Detta  har  vi  som  sagt  även  funnit  i  vår  studie.  Nytt  i  vår  studie  är  dock  just 

beskrivningen av brist på teknisk utrustning som att det stjäl tid. 

Något annat som lyfts fram av förskollärarna som en begränsning är att de gör som de alltid har 

gjort och att de glider tillbaka i hur de har jobbat även om de inte vill, som en begränsning i arbetet 

med uppdraget. Detta är något som tas upp av flera forskare i tidigare forskning. Lenz Taguchi 

(1997) menar att  även om förskolor vill  arbeta annorlunda kan starka rutiner göra att  de glider 

tillbaka till ett traditionellt sätt att arbeta, att rutinerna blivit förkroppsligade. Även Linné (1999) tar 

upp att traditioner, pedagogers förgivettaganden och etablerade handlingar kan påverka processen 

och resultatet. Hon antyder, enligt vår uppfattning, att detta kan förstås som en ramfaktor. 

En annan begränsning vi funnit i förskollärarnas  uppfattningar är att förskollärare eller pedagoger 

tänker och tolkar olika. Detta menar vi kan relateras till de förutsättningar som tas upp gällande att 

alla  ska vara med på tåget  eller  sträva åt  samma håll.  Även detta  är  något  vi  finner  i  tidigare 

forskning.  Lenz  Taguchi  (1997)  menar  att  alla  måste  sträva  efter  samma  sak  (a.a).  Att  just 

tolkningar  kan förstås som en påverkan av resultatet förs fram av Gadler (2011) som menar att 

skillnader på formuleringsarenan och realiseringsarenan beror på både hur uppdraget tolkas och på 

förutsättningar.  En annan förutsättning vi funnit handlar om att få in arbetet med dokumentation i 

verksamheten. Här hänvisar vi till Dahlberg m fl (2001) som menar att dokumentationsarbetet måste 

vara en del av praktiken och inget extra vid sidan av. Även Skolinspektionen (2012) framför att det 

är viktigt att kvalitetsarbetet är en integrerade del i verksamheten. Även ett bra socialt område förs 

fram som en förutsättning vilket Ekström (2007) menar är en ram i ramfaktorteorin. 

Vilja och ambition och att uppdraget uppfattas spännande och roligt är ytterligare förutsättningar vi 

fått  fram.  Här  ser  vi  delvis  likheter  till  tidigare  forskning.  Dahlberg  m  fl  (2001)  för  fram 

engagemang som viktigt för uppdraget och Gustafsson (1999) visar att vilja kan påverka processen 

och resultatet. Att uppdraget uppfattas spännande och roligt är dock inget vi funnit i vår studie av 

tidigare forskning. Något annat vi inte funnit i våra studier av tidigare forskning är beskrivningen av 

bra kollegor och en bra chef som förutsättningar för uppdraget, vilket några förskollärare uppfattar 

som en  viktigt  förutsättning.  Intressant  här  är  vi  enbart  funnit  uppfattningar  om chef  som en 

förutsättning  och  inte  som en  begränsning.  Beror  det  på  att  alla  chefer  är  bra  eller  vågar  inte 

förskollärarna kritisera sina chefer? Vi uppfattar att det är rimligt att tänka sig att chefer även kan 
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vara en begränsning. 

Kring de förutsättningar och begränsningar som förskollärarna uppfattar finner vi både likheter och 

skillnader.  Likheter  på  så  vis  att  flera  förutsättningar  och  begränsningar  återkommer  bland 

förskollärarna. Skillnader ser vi då förskollärarna tar upp olika förutsättningar och begränsningar 

och ibland även säger emot varandra exempelvis om brist på tid och att prioritera och organisera för 

att få tid. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi ämnar nedan att lyfta diskussionen och analysen till en mer övergripande aspekt. Vi diskuterar 

ramfaktorteorin  och  för  samman  de  två  stora  delarna  i  resultatet.  Vi  visar  även  på  vilket 

kunskapstillskott vår studie gett. 

Det vi kommit fram till i vårt resultat är såväl likheter som skillnader i hur förskollärarna uppfattar 

att de arbetar vidare med dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling. Delar som 

vi uppfattar  centrala  i  enlighet  med Lpfö 98/2010. Vi finner även skillnader  och likheter  i  vad 

förskollärarna uppfattar att de dokumenterar där vi ser att flera av förskollärarna kan missa viktiga 

delar i dokumentationen. Vidare har vi funnit ett flertal förutsättningar och begränsningar och vi ser 

både likheter och skillnader i dessa.

Vi i inledningen tagit  upp att  något som skiljer  pedagogisk dokumentation från Lpfö 98/2010:s 

uppdrag gällande dokumentation är  reflektion som tas  upp i  det  tidigare.  Vi  uppfattar  dock att 

reflektionen eller gemensam reflektion kan vara ett medel för uppföljning av dokumentationen, att 

reflektionen är en form av uppföljning. Att reflektion är ett sätt att följa upp. Att det är ett sätt att 

arbeta med dokumentationeen. Skillnaden mennaln pedagogisk dokumentation och Lpfö 98/2010:s 

uppdrag uppfattar vi som att pedagogisk dokumentation mer beskriver  hur uppföljningen ska ske 

medan Lpfö 98/2010 inte  gör  detta.  Även i  Skolverkets  (2004 & 2008)  och Skolinspektionens 

(2012) texter stöter vi på begreppet reflektion. En fråga vi ställer oss är om det ens är möjligt att 

utifrån  dokumentationen  arbeta  vidare  med  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling  om  en 

reflektion  kring  dokumentationen  inte  sker.  Vi  uppfattar,  utifrån  skolverket  (2004), 

Skolinspektionen  (2012),  att  reflektionen  är  nödvändigt  för  att  komma  någon  vart  med 

dokumentationen, för att den inte bara ska bli 'liggande' utan att något sker med den, att den kan 

leda vidare mot uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Som nämndes ovan är reflektion är även ett ord som förekommer frekvent hos förskollärarna. Just 

ordet reflektion finner vi som nämnts inte i Lpfö 98/2010 som något som förskollärarna eller övriga 

pedagoger  ska göra. Vi uppfattar dock att förskollärarna ser reflektion som ett sätt att arbeta med 

uppföljning av dokumentationen och vidare mot utvärdering och utveckling av verksamheten. Flera 

av förskollärarna talar även om pedagogisk dokumentation och vi uppfattar att de menar att det är 
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ett sätt att arbeta med uppdraget. Det kan hänföras till det som Palmer (2012) tar upp att pedagogisk 

dokumentation är ett möjligt verktyg för uppdraget. 

Vi upplever att de förskollärare som reflekterar också tagit fasta på att detta bör ske  gemensamt.  

Kollektiva reflektioner och samtal förespråkas av flera forskare i bakgrunden, bland annat Lenz 

Taguchi (1997), Bjervås (2011), Dahlberg m fl (2001). Att reflektera gemensamt uppfattar vi som 

viktigt för att skapa distans till verksamheten, få fram flera perspektiv och att subjektiva tankar kan 

konfronteras med andra synsätt. Vi förstår kollektiva reflektioner som ett bra sätt att arbeta med 

uppföljning  av  dokumentationen  och  för  att  komma  vidare  mot  utvärdering  och  utveckling  av 

verksamheten. 

De ramfaktorer förskollärarna tar upp, förstår vi i huvudsak som att de uppfattas i förhållande till 

huruvida den gemensamma reflektionen kan ske och om det utifrån ramarna är möjligt att följa upp 

dokumentationen, och även utvärdera och utveckla verksamheten. Med andra ord uppfattar vi inte 

att ramarna främst sätts i förhållande till möjligheten att dokumentera, utan snarare till efterarbetet. 

Vissa ramfaktorer sätts dock även i förhållande till möjligheten att dokumentera, exempelvis teknisk 

utrustning.  Vi  har  även  funnit  uppfattningar  kring  ramar  eller  förutsättningar  i  förhållande  till 

verksamhetens möjligheter generellt. Detta till exempel då en förskollärare menar att deras förskola 

ligger i ett bra socialt område och att det underlättar arbetet. 

Sammanfattningsvis handlar de ramfaktorer vi funnit om tid, prioritering, dagsrutiner, barngruppen, 

socialt område, teknik, att förskollärare gör som de alltid har gjort / rutiner, att alla är med på tåget / 

att  förskollärare  eller  pedagoger  tänker  och  tolkar  uppdraget  olika,  erfarenheter  och  kunskap, 

kollegor, chefen, vilja och ambition, upplevelse av att uppdraget är spännande och roligt samt att 

arbetet är en del av verksamheten. Det är med andra ord relativt många ramfaktorer vi funnit och i 

resultatet framgår att de enskilda förskollärarna inte bara lyfter fram en ram utan flera. Vi uppfattar 

även att ramarna står i förhållande till varandra och hänger ihop, till exempel att tid kan påverkas av 

organisering, barngruppen eller teknik. Att vi funnit ett flertal ramar och utifrån varje förskollärares 

uppfattningar  om förutsättningar  och begränsningar  ser  vi  som en  likhet  till  det  Dahlberg  m fl 

(2001) tar upp i sitt förespråkande av meningsskapande. Att de menar att olika faktorer samverkar 

komplext till vad som kan uppfattas som ”kvalitet” inom en verksamhet. Gustafsson (1999) för även 

fram att  olika ramfaktorer förhåller sig komplext till varandra i olika system och att de påverkar 

möjliga processer och resultat. Att ramar inte exakt kan predicera ett resultat och som P Lundgren 

tar upp (1999) att det inte finns en direkt orsak-verkan mellan ramar och resultat. Det vi menar och 
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uppfattar är att inte endast  en ram, förutsättning eller begränsning finns inom en verksamhet (en 

förskola), utan att det finns flera som samverkar och påverkar processen och resultatet. Att det inom 

en  och  samma  förskola  förekommer  flera  förutsättningar  och  begränsningar  som  samverkar  i 

processen och resultatets utfall. 

Organisation,  prioritering  och  flexibilitet  förstår  vi  att  några  förskollärare  uppfattar  som 

förutsättningar för att skapa tid. Det är möjligt att reflektera kring om de förskollärare som menar att 

de har för lite tid, skulle kunna vara mer flexibla, prioritera och organisera för att skapa tid. Viktigt 

att påpeka här menar vi dock är det Gustafsson (1999) tar upp, att ramarna inte kan predicera ett 

resultat, men de kan med stor sannolikhet förutspå vad för processer som  inte kan ske. Eller att 

Lindblad och Sahlström (1999) inte bara tar upp inre ramfaktorer, utan även yttre och Lundgren 

(1999), som menar att ramarna ger rum för en process. Vi tolkar detta som att även flexibiliteten kan 

vara begränsad av ramfaktorer. Att det med Gustafssons (1999) begrepp finns ett  visst frirum att 

vara flexibel inom. Det är  därav möjligt  att  det  hos de intervjuade förskollärarna,  är  så att  det 

verkligen inte finns tillräckligt med tid för att arbeta med uppdraget. Att det med deras ramar inte är 

möjligt att vara så flexibel som vissa av de andra intervjuade uppfattar att de är. Samtidigt tas just 

flexibilitet och organisation fram av forskare som viktiga förutsättningar för verksamheten och att 

det finns såväl reella som upplevda och uppfattade ramar. Vi förstår att förskollärarnas flexibilitet 

även  kan  påverkas  av  upplevda  och  uppfattade  ramar  och  att  det  inte  är  säkert  att  den  alltid 

begränsas av reella ramar. Med detta menar vi att det kan vara så att till exempel förskollärarna 

uppfattar sin barngrupp som begränsande, fast det skulle kunna funnits möjlighet till flexibilitet. Vi 

uppfattar att prioritering, organisering och flexibilitet samspelar komplext med andra ramfaktorer 

som är  såväl  reella  som upplevda  och uppfattade.  Något  vi  uppfattar  kan ha  ett  samband med 

prioritering,  flexibilitet  och  tid  är  de  läroplanskopplingar  som sker  till  dokumentationen.  Den 

förskollärare som inte uppfattar att det jobbar på ett sådant sätt menar att de tidigare gjorde det men 

att  arbetet  var  tidskrävande.  Frågan vi  ställer  oss  är  om annat  i  dokumentationen skulle  kunna 

prioriteras för att få mer tid till andra delar i dokumentationen. Att förskollärarna då exempelvis 

skulle få mer tid för reflektion.

En ramfaktor som hänger samman med det som nämnts ovan är en självgående barngrupp. Några 

förskollärare uppfattar att det är en viktig förutsättning för uppdraget och för att vara flexibel. Vi 

tolkar dock Hanna som att det kan vara så att en självgående barngrupp inte alltid är möjlig att 

konstruera. Att det för Hanna kan finnas ramfaktorer som begränsar den möjliga flexibiliteten men 

att ramarna även kan vara upplevda eller uppfattade och inte reella, att en större flexibilitet kan 
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finnas än vad som uppfattas av förskolläraren. En annan förutsättning vi funnit hos en förskollärare, 

som uppfattar flexibilitet som viktigt, är vilja. Vi förstår det som att viljan kan vara en förutsättning 

för flexibilitet. Att det med stark vilja kanske är möjligt att tänja på ramarna.

Att det finns en skillnad i läroplanens intentioner på formuleringsarenan och de förutsättningar som 

finns  uppfattar  vi,  antyds  varje  gång  förskollärarna  påtalar  begränsningar  för  att  arbeta  med 

uppdraget. Några av förskollärarna för fram skillnaden mer explicit då de menar att kommunen, 

eller de ”högre”, ställer krav men inte ger förutsättningar eller tid. Samtidigt vill vi koppla tillbaka 

till  det  vi  nyss  nämnde,  att  flexibilitet,  organisering  och  prioritering  kan  skapa  utrymme inom 

ramarna och ge tid. Att ramarna kan vara upplevda och uppfattade och inte nödvändigtvis reella. 

Därav går det inte att säga att förskolornas reella ramar inte är förenliga med Lpfö 98/2010:s krav, 

men det verkar finnas flera upplevda eller uppfattade ramar som inte går ihop med kraven eller 

försvårar arbetet. I vårt resultat har vi fått fram hur ramfaktorerna uppfattas av förskollärarna, vi kan 

således inte säga något om ramfaktorerna är reella eftersom vi inte gjort en sådan studie som kan ge 

ett sådant svar. Vi menar dock att resultatet är viktigt ändå och att de uppfattade ramarna kan ge en 

antydan om de reella ramarna. Detta i enlighet med hur Thomassen  (2007) för fram att en tydlig 

gräns,  mellan  verkligheten  och  vår  erfarenhet  av  den,  inte  kan dras. Dessutom uppfattar  vi  de 

uppfattade ramarna som viktiga på så viss att det faktiskt är så som förskollärarna  uppfattar sina 

ramar, och oavsett om de är reella eller inte är det dessa som begränsar (eller skapar utrymme) 

enligt förskollärarna. 

De ramfaktorer vi funnit, men som vi inte funnit i tidigare forskning, är uppfattningarna av brist på 

teknik som att det stjäl tid, en självgående barngrupp och att se uppdraget som spännande och roligt. 

Tvärtemot har vi även funnit en ram i tidigare forskning men som inte kommit fram i vårt resultat. 

Ekström (2007)  för  fram föräldrar  med utländsk härkomst  som en ram. Detta  är  inget  som de 

förskollärare  vi  intervjuat  tar  upp.  Detta  visar  på  en  diskrepans  mellan  vår  studie  och  tidigare 

forskning.  Denna skillnad menar vi kan bero på att vi gjort en kvalitativ studie, de ramfaktorer vi 

har fått fram kan inte uppfattas som representativa för alla förskollärare. Med ett annat urval hade 

andra  ramfaktorer  varit  tänkbara.  Likadant  hade  ett  annat  urval  påverkat  resultat  gällande  hur 

informanterna uppfattar att de arbetar med dokumentation. Även om de ramfaktorer vi fått fram är 

uppfattade och inte representativa för alla förskollärare menar vi att dessa ändå för varje enskild 

läsare kan vara intressanta och viktiga att reflektera kring. Vi uppfattar att förskollärare men även 

förskolechefer och politiker kan behöva reflektera kring dessa förutsättningar och begränsningar för 

att komma längre i arbetet med dokumentation och att det leder vidare mot uppföljning, utvärdering 
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och utveckling, i enlighet med Lpfö 98/2010.  Vi menar även att resultatet av hur förskollärarna 

uppfattar sig arbeta med uppdraget är intressant, även om det inte är representativt, men det kan ge 

en antydan om hur det kan fungera i praktiken, på realiseringsarenan. 

Vi  finner  inga  klara  och  tydliga  samband  mellan  hur  förskollärarna  uppfattar  sina 

förutsättningar/begränsningar och hur långt de kommit i arbetet med uppdraget. Vi förstår dock att 

deras uppfattade förutsättningar och begränsningar ofta står i relation till hur mycket de uppfattar 

sig  kunna följa  upp  dokumentationen  och  reflektera  gemensamt.  Särskilt  intressant  finner  vi 

Amanda som menar att de är i startgroparna när det gäller uppdraget kring dokumentation trots att 

förutsättningarna  uppfattas  som bra.  Detta  menar  vi  kan uppfattas  gå emot  ramfaktorteorin  där 

förskolans  ramfaktorer  beskrivs  påverka  dess  processer  och  resultat.  Samtidigt  är  det  återigen 

viktigt att påpeka att det inte finns ett klart orsak-verkan-samband och att teorin snarare kan förstås 

som att ramfaktorerna beskriver vilka processer som inte är möjliga än de som är möjliga. Det kan 

dock  vara  intressant  att  reflektera  kring  vad  som gör  det  möjligt  att  vara  i  startgroparna  när 

förutsättningarna är bra. En möjlig tanke är att förutsättningarna innan varit dåliga och nu blivit bra. 

Detta är dock inget som Amanda för fram. En annan förutsättning som tagits  upp av en annan 

förskollärare i vår studie är vilja. Detta är även något som Gustafsson (1999) för fram, inte som en 

ram,  men  som  en  faktor  som  påverkar  resultatet.  Kan  (o)vilja  vara  en  grund  till  att  vara 

startgroparna  fast  förutsättningarna  är  bra?  En  annan  förskollärare  som  kan  förstås  gå  emot 

ramfaktorteorin  är  Hanna  som uppfattar  sina  förutsättningar  som relativt  dåliga  samtidigt  som 

Hanna menar att arbetet med uppdraget fungerar bra och att de i stor utsträckning arbetar vidare 

med dokumentationen mot uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi uppfattar att Hanna har höga 

ambitioner gällande uppdraget och tycker att det är roligt och viktigt. Kan vilja även här vara en 

orsak  till  diskrepansen  mellan  förutsättningarna  och  processen  samt  resultatet?  Hos  övriga 

förskollärare finner vi att de förutsättningar, processer och resultat som de beskriver verkar stämma 

bra överens med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

Uppdraget  kring  dokumentation  är  visserligen  nytt  i  den  reviderade  läroplanen  för  förskolan. 

Däremot har Lpfö 98/2010 gällt sedan juni 2011, vilket i dag är över ett år sedan och läroplanen 

kom ut 2010. Vi uppfattar dock att uppdraget inte är helt nytt eftersom det står om såväl utvärdering 

och utveckling av verksamheten och pedagogisk dokumentation i förorden till Lpfö 98. Gällande 

om förskollärarna har haft tillräckligt med tid sedan läroplanens revidering fram till idag finner vi 

det möjligt att se på det på olika sätt. Dels som att förskollärarna har haft tillräckligt med tid, dels 

som att det fortfarande är så nytt att förändringar inte hunnit genomföras. Om någon har rätt att 
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hävda vad som är tillräckligt med tid för att genomföra en förändring finner vi svårt att säga. I 

enlighet med en meningsskapande diskurs uppfattar vi dock att detta kan vara högst individuellt. 

Som vi uppfattar ramfaktorteorin, att olika förutsättningar och begränsningar samspelar komplext 

inom en verksamhet ser vi även här att tid för förändring kan vara olika för olika kontexter. Vi 

uppfattar  dock  att  för  lite  tid  sedan  läroplanens  genomförande  inte  borde  vara  den  största 

anledningen  till  att  några  förskollärare  och  förskolor  inte  kommit  så  långt  med  arbetet  kring 

dokumentation. Kanske detta i kombination med andra förutsättningar och begränsningar som vilja 

och  flexibilitet  påverkar  hur  långt  förskolor  kommit.  Detta  även om förutsättningarna  som hos 

Amanda uppfattas som bra. Vi finner det även tänkbart att förskolor och förskollärarna prioriterat 

andra förändringar i läroplanen och därav inte kommit lika långt med denna förändring. Även om 

förskollärarna själva inte tar upp att uppdraget är nytt som en begränsning, är det möjligt att det är 

så. Här finner vi även ett samband till det Lenz Taguchi (1997) tar upp om att förändringar kan vara 

svåra att genomföra. Att rutiner kan vara starkt förkroppsligade inom institutioner att förändringar 

kan  vara  svåra  att  genomföra  och  att  större  förändringar  sällan  sker.  Vi  vill  förtydliga  att 

diskussionen om tid här inte är det samma som när förskollärarna menar att de har för lite tid för 

uppdraget  i  verksamheten.  Här  handlar  det  istället  om det  tid  som gått  från  det  att  förskolans 

läroplan reviderades fram till idag. Vi vill även förtydliga att det inte är vår åsikt att för lite tid sedan 

förskolans läroplans revidering är en legitimerande orsak till att inte arbeta med uppdraget, vi finner 

dock att det är en tänkbar orsak.

Vi har funnit ett flertal faktorer som förskollärarna uppfattar som förutsättningar och begränsningar 

för uppdraget. Vi även funnit en viss diskrepans mellan de förutsättningar och begränsningar som 

förskollärarna uppfattar  för uppdraget  i  förhållande till  hur de uppfattar  att  de arbetar  med det. 

Utifrån dessa resultat ser vi att ramfaktorteorin kan behöva utvecklas. Vi menar att det är viktigt att 

en mängd faktorer förstås som ramar för verksamheten, att det inte enbart handlar om enkla yttre 

faktorer.  Vi  förstår  att  faktorer  som  vilja,  flexibilitet  och  egen  organisering  av  verksamheten 

påverkar processen och resultatet i verksamheten. Att dessa delar samverkar komplext med andra 

ramfaktorer som är såväl reella som upplevda och uppfattade. Vi förstår att både verksamhetens 

yttre  ramar  och  aktörerna  (pedagogerna)  påverkar  verksamheten.  Vidare  menar  vi  att  de  yttre 

ramarna och aktörerna samspelar komplext. Med detta menar vi det vi tidigare tagit upp med vilja, 

flexibilitet,  organisering,  reella  och  upplevda  samt  uppfattade  ramar.  Att  aktörerna  påverkas  av 

ramar som finns och att ramarna utgör ett utrymme för aktörerna att agera inom. Men att aktörerna 

även  kan  påverka  de  yttre  ramarna  genom att  exempelvis  vara  flexibla  eller  ha  en  stor  vilja, 

engagemang eller ambition för ett uppdrag. På så vis skulle vi vilja utveckla ramfaktorteorin till en 
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ram- och aktörteori med följande modell: 

Figur: Modell av Carolinas & Tinas ram- och aktörteori. 

Modellen beskriver hur vägen mellan uppdrag (exempelvis läroplansuppdrag) och resultat påverkas av både 

yttre ramar (exempelvis tid) och aktörer (exempelvis lärare). Att det mellan uppdraget och dess resultat sker en 

process, ett arbete med uppdraget (Franck Olsson & Näfver 2012).

I  modellen  syns  även  'uppdrag',  med  detta  menar  vi  att  uppdraget,  från  formuleringsarenan, 

påverkar. Annat som vi uppfattar kan påverka i modellen ovan är hur aktörerna tolkar uppdraget. 

Detta är något som Gadler (1999) tar upp som en orsak, utöver förutsättningar, till skillnader mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan.  Tolkningar är även något vi funnit i  vårt resultat där 

olika tolkningar av olika pedagoger inom en verksamhet uppfattats som en möjlig begränsning. Vi 

förstår detta som att olika tolkningar av uppdraget inom en verksamhet kan vara en begränsning i 

just den verksamheten. Men vi förstår det även som att hur pedagogerna på olika förskolor tolkar 

uppdraget påverkar hur de arbetar med det, processen, och därmed även resultatet. Olika tolkningar 

förstår  vi  även som en möjlig  orsak till  att  pedagogerna  på olika sätt  uppfattar  sig arbeta  med 

uppdraget, ha kommit olika långt med det och dokumentera olika delar i verksamheten. Som vi 

redan visat kan även ramarna påverka detta och aktörerna själva, deras vilja och flexibilitet. För att 

relatera mer till olika tolkningars påverkan kan det även vara rimligt att anta att Lpfö 98/2010:s krav 

gällande  uppdraget  kan  vara  svårtolkat.  Detta  eftersom  avsnittet är  relativt  långt,  samma  sak 

uttrycks på olika sätt flera gånger och det är flera delar i verksamheten som ska dokumenteras. 

För  att  sammanfatta  vår  modell  menar  vi  att  olika  uppdrag  på  formuleringsarenan,  i  vårt  fall 

uppdraget  om  dokumentation,  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling,  får  olika  utfall  på 

realiseringsarenan,  i  vårt  fall  på  förskolorna.  Att  det  som sker  där  emellan  är  en  process  som 

påverkas av aktörerna och de yttre ramarna som samverkar komplext. Vi har i vår studie fått fram 

att  olika  förskollärare  uppfattar  olika  processer  och  resultat  gällande  uppdraget  om och  kring 

dokumentation. Förskollärarna uppfattar även olika förutsättningar och begränsningar för att arbeta 

med uppdraget. Dessa förstår vi påverkar vägen mellan uppdrag och process samt resultat, mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan.  Vi förstår förutsättningarna och begränsningarna som 
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både yttre ramar och påverkade av aktörerna.

6.2 Metoddiskussion
Vi uppfattar att vi genom vår metod fått svar på studiens syfte. Som tidigare nämnts har vi använt 

oss av en fenomenografisk forskningsansats och vi har genom den fått ta del av de intervjuades 

uppfattningar  kring  hur  de  arbetar  med  uppdraget  och  hur  de  uppfattar  sina  förutsättning  och 

begränsningar för detta. Vi har dock som tidigare nämnts inte studerat hur arbetet sker i praktiken 

eller  vilka  reella  förutsättningar  och  begränsningar  som  finns.  Vi  uppfattar  dock  att  även  de 

uppfattade förutsättningarna och begränsningarna är viktiga och kan påverka arbetet i praktiken. Vi 

upplever även att förskollärarnas uppfattningar kring hur de arbetar kan vara en antydan om hur det 

fungerar i praktiken. 

De semistrukturerade intervjuerna har varit till en hjälp på så vis att vi fått en mer samtalsliknande 

intervju som Swartling Widerström (2012) tar upp som karaktäriserande för de semistrukturerade 

intervjuerna. Vi ha kunnat ställa följdfrågor och förtydligat och upprepa det förskollärarna sagt för 

att försäkra oss om att vi uppfattat deras tal rätt. Då vi ställt frågor har vi försökt att, i likhet med det 

Swartling Widerström (2012) för fram som viktigt, ställa dem så öppna som möjligt och inte komma 

med ledande frågor eller frågor som enkelt kan besvaras med ja eller nej. Frågorna har ofta varit av 

karaktären hur uppfattar du...? Vi har som tidigare nämnts spelat in intervjuerna något som varit till 

stort hjälp vid bearbetningen av resultatet. Då vi lyssnade igenom intervjuerna upptäckte vi flera 

gånger sådant som vi inte reflekterat kring under intervjun. Vi har även, i likhet med det Denscombe 

(2009) för fram, fått en nästan fullständigt och permanent dokumentation av intervjuerna. Vi har 

alltså kunna lyssna igenom dem flera gånger för att upptäcka nya delar.  Vi har även varit väldigt 

noga med att fråga om tillåtelse, från de intervjuade, för att spela in intervjuerna. Att vi valde att 

skicka ut  intervjuguiden i  förväg upplever  vi  som positivt  och flera  av förskollärarna har även 

framfört det som något bra. På så vis upplever vi att de fick möjlighet att innan intervjun reflektera 

kring frågorna och läroplanens uppdrag. Intervjuguiden har även varit ett stöd för oss själva för att 

inte glömma bort viktiga delar under intervjun. Vi upplever inte heller att förskollärarna har hittat på 

svaren (utan att de svarat ärligt) som en följd av att  de fått  ta del  av frågorna innan intervjuns 

genomförande.  Som  tidigare  tagits  upp  har  vi  bearbetat  intervjuerna  relativt  enkelt  och  då 

förskollärarna talat om sådant som inte varit relevant för studien har vi valt att inte ta med det. Detta 

i enlighet med hur Kvale och Brinkman (2009) för fram att transkribering kan ske på olika sätt, att 

det inte finns några egentliga regler för hur detaljerad transkriberingen ska vara utan att det snarare 

handlar  om  studiens  syfte  (a.a).  Vi  har  under  transkriberingen  och  efteråt  då  vi  arbetat  med 
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materialet i vårt resultat inte upplevt att transkriberingen varit för enkel utan den har varit tillräcklig 

för studiens syfte. Transkriberingen har även varit viktig, det är även något som Denscombe (2009) 

för fram, att transkriberingen åter väcker intervjun till liv och att det uppstår en närkontakt med den 

data  som samlats  in.  Att  analysen  av  data  blir  enklare.  Det  är  även  något  vi  upplevt  att  vår 

transkribering gett oss. 

Som vi redan nämnt har studien skett med ett urval av informanter där en av oss haft kunskap kring 

vad förskolorna skriver på sina hemsidor kring dokumentation, detta i enlighet med att Denscombe 

(2009) för fram urval som något positivt vid kvalitativa intervjuer. Då den personen som sökt upp 

förskolan sedan  inte  intervjuat  upplever  vi  att  detta  inte  har  påverkat  intervjun.  Vid  två  av 

intervjuerna fanns etablerade kontakter. Att etablerade kontakter valdes beror på att de var villiga att 

ställa upp i vår studie. Vid dessa genomförde personen utan etablerad kontakt intervjun. Det menar 

vi gjorde att intervjuaren kunde gå in med så lite förutfattade meningar som möjligt. Vi upplever 

inte att de etablerade kontakterna har påverkat resultatet. Vi upplever heller inte att de försämrat 

urvalet  av  informanter  då  tanken  i  urvalet  enbart  varit  att  få  en  variation,  kring  arbete  med 

dokumentation, i val av informanter i enlighet med en fenomenografisk forskningsansats.  

Under hela arbetet med uppsatsen har varit två författare och 'forskare'. Detta har varit till stort stöd 

på så vis att vi kunnat verifiera det vi kommit fram till. Vi har kunnat samtala och diskutera med 

varandra,  utbyta  tankar  och  konfrontera  perspektiv.  Under  studiens  genomförande  har  vi  med 

varandra kunnat 'kontrollera' om vi uppfattar det vi fått fram i intervjuerna likadant, om vi uppfattat 

något  olika  har  vi  diskuterat  och  reflekterat  djupare  kring  det.  Vi  har  genomfört  hela  studien 

gemensamt, läst samma litteratur för att kunna få flera perspektiv på det lästa. Vi har genomfört och 

transkriberat intervjuer tillsammans. Det har varit till stor hjälp för att få ett djup i intervjuerna och 

komplettera varandras frågor. Vid transkriberingen har det varit positivt för att dels bli bekanta med 

materialet och dels för att kontrollera om vi hört samma sak. 

Som vi redan varit inne på har vi genomfört en kvalitativ studie med ett visst urval av informanter. 

Studien  kan  inte  som  Denscombe  (2009)  visar  på  generaliseras  och  föras  över  på  andra 

förskollärare. Däremot upplever vi att vi, som Denscombe (2009) för fram, gett god information 

kring dess genomförande och resultat att läsaren har möjlighet att ta del av materialet och se hur det 

kan vara relevant för hen, vad studien har för överförbarhet. Denna redogörelse gör det även möjligt 

för läsaren att bedöma studiens trovärdighet och pålitlighet. Vi upplever även att vi förhållit oss så 

neutrala, objektiva och utan förgivet-taganden som vi kan. På så vis menar vi att studien har en 

56



pålitlighet. Då vi varit två som tagit fram resultatet med noggrannhet och hela tiden kontrollerat 

med varandra, upplever vi att studien även har en objektivitet. 

6.4 Slutdiskussion
De slutsatser vi kan dra av vår studie är att förskollärarna på olika sätt uppfattar att de arbetar med 

Lpfö 98/2010:s uppdrag. Här ser vi en skillnad i hur långt förskollärarna uppfattar sig arbeta arbeta 

med uppdraget. Om de ligger mer på en dokumentationsnivå eller om de även arbetar vidare mot 

uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi finner även skillnader i vad förskollärarna uppfattar sig 

dokumentera. Om de dokumenterar barnen eller verksamheten eller båda delarna. Även i fokus på 

barnen i  dokumentationen finner  vi  skillnader.  Här  finner  vi  att  bland annat  dokumentation  av 

barnens sociala utveckling, kunskap, utveckling och lärande, vad barnen gör, barnen i förhållande 

till  normer  och  värden,  barns  lärandestrategier,  vad  barnen  tar  till  sig  i  olika  aktiviteter,  barns 

önskningar och barns behov av stöd. Det är dock inte enbart skillnader vi finner i uppfattningarna 

kring detta utan även likheter på så vis att det förekommer förskollärare som på liknande sätt i 

förhållande till varandra uppfattar att de dokumenterar barnen och/eller verksamheten och även vad 

de fokuserar då de dokumenterar barnen. 

En slutsats vi kan dra är att flera förskollärare talar om reflektion som ett sätt att arbeta med Lpfö 

98/2010:s  uppdrag.  Vi  ser  även  att  reflektion  har  en  koppling  till  hur  förskollärarna  uppfattar 

tidsutrymmet i verksamheten, om det är eller inte är möjligt att reflektera. Även i förhållande till de 

av  förskollärarna  uppfattade  förutsättningar  och  begränsningar  finner  vi  likheter  och  skillnader. 

Vissa  förutsättningar  och  begränsningar  uppfattas  inte  av  alla  förskollärare  men  en  del 

förutsättningar och begränsningar är gemensamma för flera förskollärare. Vi kan även se att de olika 

förutsättningar  och  begränsningar  som framkommer  i  studien  uppfattas  olika  av  förskollärarna. 

Exempelvis kan tid uppfattas som såväl en förutsättning som en begränsning. Det förekommer även 

att vissa förskollärare, men inte alla, uppfattar en möjlighet att vara flexibel inom de förutsättningar 

och ramar som finns. Vissa uppfattar det som möjligt att organisera verksamheten för att få tid. 

Andra uppfattar att det alltid är tiden det hänger på när det gäller möjligheten att dokumentera och 

ytterligare några uppfattar att ramarna är så begränsade att flexibilitet inom dem inte är möjligt. 

Ett våra huvudfynd i studien är att aktörer och ramar samverkar komplext mellan ett uppdrag på 

formuleringsarenan och resultatet på realiseringsarenan. Som nämnts har vi även funnit reflektion 

som viktigt för att arbeta med och arbeta vidare med dokumentation. För få tid och möjlighet att 

arbeta med uppdraget ser vi att flexibilitet och organisering av verksamheten och barngruppen kan 
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vara viktiga faktorer som förskollärare kan arbeta med. Dock är det viktigt att påpeka att vi förstår 

att ramarna även ibland kan vara så snäva att flexibiliteten och möjligheten att organisera försvåras. 

Det vår förhoppning att studien kan användas av olika pedagoger verksamma inom förskolan för att 

få  inspiration  från  varandra.  Dels  hur  det  är  möjligt  att  arbeta  med uppdraget  dels  i  hur  olika 

förutsättningar och begränsningar kan hanteras. Vi hoppas även att pedagoger, förskolechefer och 

politiker kan ta del av de förutsättningar och begränsningar som tas upp och reflektera kring dem för 

att kunna arbeta vidare med dem. 

6.5 Vidare forskning
Det vi finner intressant att studera vidare gäller det vi funnit kring hur läroplansmål kopplas till 

dokumentation för att synliggöra för föräldrarna. Här finner vi det intressant att studera föräldrarnas 

synvinkel kring detta. Läser de målen? Anser de sig ha nytta och glädje av målen? Förstår de målen 

och kopplingarna till dokumentationen? Med andra ord har syftet som förskollärarna anger för att 

koppla läroplansmålen ett värde? Vi finner det även intressant att studera vidare hur förskollärarna 

arbetar  vidare  med  kopplingarna  till  läroplanen  eller  om det  stannar  vid  ett  synliggörande  för 

föräldrarna och dem själva. 

Det skulle även vara intressant att genomföra en etnografisk studie kring hur förskollärarna arbetar 

med och kring dokumentation och vad för reella förutsättningar och begränsningar som de kan 

tänkas ha för uppdraget. Detta för att få en djupare inblick i hur det kan fungera i verkligheten. 

Även  en  kvantitativ  studie  rörande  framförallt  förutsättningar  och  begränsningar  för  uppdraget 

finner  vi  intressant.  Finns  det  några  faktorer  som  är  återkommande  och  hur  ska  politiker, 

förskolechefer, förskollärare och pedagoger i sådant fall hantera det? 

Ytterligare  förslag  på  vidare  forskning är  att  studera  hur  förskollärare  uppfattar  att  pedagogisk 

dokumentation och gemensam reflektion kring dokumentation står i relation till förskolans uppdrag 

kring dokumentation. Detta eftersom flera av förskollärarna vi varit i kontakt med börjat tala om 

både reflektion och pedagogisk dokumentation då vi frågat om läroplanens uppdrag. 
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Bilaga 1

2012 – 10 – 17

Informationsbrev till berörda förskollärare

Vi är två förskollärarstudenter,  Carolina och Tina.  Vi ska nu skriva vår c-uppsats som kommer 

handla om dokumentation. Studiens syfte är att ta del av er uppfattning kring dokumentation. 

Intervjun uppskattas ta ca. 30-45 minuter. Vi önskar använda ljudinspelning för att få med viktiga 

delar av intervjun.

Vi förhåller oss till etiska regler. Vi vill därför framföra att vi endast kommer genomföra intervjuer 

med informantens samtycke och att  informanten när som helst  kan dra sig ur.  Informanter  och 

arbetsplatser kommer att vara anonyma och personliga uppgifter kommer inte offentliggöras. Vår 

insamlade data kommer endast användas i vår undersökning och vår c-uppsats. Då c-uppsatsen är 

godkänd kommer all inspelad data att raderas. 

Kontaktuppgifter:

Carolina Franck Olsson

Mobil: XXX XXXXXXX

E-post: X@hotmail.se

Tina Näfver

Mobil: XXX XXXXXXX

Epost: X@hotmail.se

Tack på förhand för att ni möjliggör vår studie!

Vänliga hälsningar / Carolina Franck Olsson & Tina Näfver

mailto:carolina_fo@hotmail.se
mailto:tina.nafver@hotmail.se


Bilaga 2

Intervjuguide

• Skulle du kunna berätta lite om dig själv och avdelningen där du jobbar? Hur länge har du 

jobbat som förskollärare, hur många andra arbetar på din avdelning och vad har de för 

utbildning?

• Hur uppfattar du kraven i Lpfö 98/2010 på dokumentation, uppföljning, utvärdering och 

utveckling?

• Hur uppfattar du att ni i er verksamhet arbetar med detta?

• Hur skulle du beskriva de förutsättningar ni har för att arbeta med läroplanens krav på 

dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling?

• Finns det några begränsningar för att arbeta med dessa krav eller för att kunna arbeta bättre 

med dem?
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