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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola, 210 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Vi svävar inte i det blå, vi har lite på fötterna – en intervjustudie 

kring dokumentation i förskolan. 
 
Engelsk titel: We are not in the air but on solid ground – an interview study on 

documentation in preschool. 
 
Nyckelord: Lärare, förskola, dokumentation och kvalitet. 
 
Författare: Charlotta Richardsson, Agneta Troedsson och Camilla Winberg 
 
Handledare: Rauni Karlsson 
 
Examinator: Elisabeth Persson 
 
 
 
BAKGRUND: 
Studien behandlar olika aspekter av dokumentation i förskolan och hur dokumentationen 
bidrar till kvalitet i verksamheten. Vi beskriver här hur den målstyrda förskolans 
framväxt har påverkat och förändrat lärarnas uppdrag. 
 
SYFTE: 
Syftet är att undersöka hur rektorer och lärare i förskolan resonerar kring sambandet 
mellan dokumentation och kvalitet. 
 
METOD: 
Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med två rektorer och sju lärare, verksamma 
i förskolan. 
 
RESULTAT: 
Rektorer och lärare ser dokumentation som ett verktyg i kvalitetsarbetet. Studien visar att 
lärarna genom dokumentation blivit mer medvetna om sitt arbetssätt och att den bidrar till 
en ökad kvalitet i verksamheten. Verksamheten fokuserar nu mer på barns lärprocesser 
och dokumentationen bidrar till att synliggöra lärandet. 
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Inledning 
I utbildningssammanhang har det skett en övergång från ett regelstyrt till ett målstyrt 
system och i samband med detta har kraven på dokumentation och utvärdering för att 
garantera verksamhetens kvalitet ökat. Som yrkesverksamma i förskolan ska vi 
tillmötesgå krav från såväl barn, föräldrar, grundskola, rektorer och staten. Att kraven 
ökat så markant det senaste decenniet beror på att samhället i stort genomgått stora 
förändringar. Vi är tre lärarstuderande som genom tidigare arbetslivserfarenhet och VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) fått både positiva och negativa uppfattningar om 
dokumentation. Vi tycker att dokumentation kan tillföra verksamheten en djupare 
dimension, det blir ett sätt att utvärdera sin verksamhet och man kan få syn på saker som 
man annars lätt kan förbise. Den ger lärarna möjlighet att reflektera över sitt arbete och 
därigenom utveckla sin kompetens. Genom att man har dokumentation från 
verksamheten finns ett underlag för arbetslaget så att man kan diskutera kring frågor där 
det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt. Dessutom är den en hjälp när man vill 
tydliggöra barnens lärande och utveckling för såväl barnen själva som deras föräldrar. 
 
Vi har upplevt att trots de fördelar som finns med dokumentation så är det ofta svårt att 
hinna med detta i en redan stressig vardag. Det kan ibland kännas som ytterligare en i 
raden av uppgifter som måste göras och tiden till detta tas från barnen. Alla nya krav på 
dokumentation och utvärdering kan också uppfattas som ett ifrågasättande av lärarens 
professionalitet. 
 
Under utbildningen har vi kommit i kontakt med olika former av dokumentation. Vi 
upplever att den har framställts i enbart positiva ordalag, fast forskningen som vi tagit del 
av visar också på dilemman som kan uppstå till följd av de ökade kraven. Vi tror att 
dokumentation å ena sidan kan göra att man som lärare kan reflektera över sin 
verksamhet och utveckla den tillsammans med arbetslaget, samt att det blir lättare att 
synliggöra sitt arbete för andra exempelvis föräldrar och ledning. Å andra sidan tror vi att 
det ofta saknas tid till att göra detta på ett tillfredsställande sätt och att det därför rentav 
kan få negativa följder eftersom tid tas från barnen och läggs på pappersarbete. Är man 
tillräckligt nöjd med resultatet för att känna att det är värt arbetsinsatsen? Vi är därför 
intresserade av att höra hur verksamma lärare och rektorer resonerar kring detta. 
 
Vi har gemensamt sökt efter litteratur och forskning kring målstyrd förskola, 
dokumentation, utvärdering samt kvalitetssäkring. Vi delade upp texterna mellan oss, 
därefter har vi gemensamt diskuterat fram vårt bakgrundsavsnitt. Vi har valt att inrikta 
oss på hur dokumentation påverkar verksamheten och lärarnas arbete. I bakgrunden har 
vi både tittat på positiva och negativa aspekter av dokumentation samt gjort en kort 
redogörelse för förändringen inom förskoleverksamheten det senaste decenniet. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur två rektorer och sju lärare i förskolan resonerar kring 
sambandet mellan dokumentation och kvalitet. 
 
Med utgångspunkt i följande frågeställningar har vi tagit reda på hur våra respondenter 
resonerar kring: 
 

• Hur påverkar dokumentation det pedagogiska arbetet? 
• Vilken betydelse har dokumentation för kvaliteten på verksamheten? 
• Kan man se förbättringar av det pedagogiska arbetet genom att använda 

sig av dokumentation? 

Bakgrund 
Vi ämnar inte närmare redogöra för förskolans framväxt utan väljer att koncentrera oss på 
utvecklingen efter läroplanens införande. Därför börjar vi 1997 då SOU: 1 997:157 
beskriver de idéer som låg till grund för läroplanens utformning. Vi anser att den äldre 
historiken med barnträdgård, barnkrubba, folkbarnträdgård och daghem som är 
föregångare till dagens förskola ej är relevant för undersökningen. Vi kommer sedan att 
beskriva vad det kan innebära att arbeta inom förskolan idag. Då kommer vi in på 
dokumentation och dess betydelse för den pedagogiska kvaliteten. 

Från pedagogiskt program till läroplan 
Statens offentliga utredning SOU 1 997:157 är en redogörelse för tankarna kring 
framväxten av en läroplan för förskolan. En viktig skillnad jämfört med det pedagogiska 
programmet är att läroplanen fått karaktär av förordning. Det pedagogiska programmet 
var en föregångare till läroplanen där man behandlade tre viktiga områden; natur, kultur 
och samhälle. Kihlström (1998) förmedlar att man ska utgå från barns tidigare 
erfarenheter och att barn lär i samspel med andra och att detta förordas i läroplanen. I 
läroplanen betonas att den svenska förskolans modell ska kvarstå, vilket innebär att 
verksamheten bygger på en kombination av omsorg och pedagogik; ”educare”. 
 
I SOU 1 997:157 presenteras ett utvärderingstänkande, som ska bidra till att utveckla det 
pedagogiska arbetet i verksamheten. Parallellt med utvärderingstänkandet framhåller man 
även vikten av att dokumentera den pedagogiska verksamheten. Vidare framstår 
dokumentationen som ett verktyg för utvärdering och kvalitetsutveckling. Enligt Prop. 
1997/98:93 (i Åsén, 2002) deklareras det att utvärderingen av förskolans kvalitet skall 
sättas i förhållande till målen i förskolans läroplan. Det poängteras bland annat att 
utvärderingen inte gäller det enskilda barnet, utan att det är kvaliteten i verksamheten 
som ska bedömas. 
 
När läroplanen för förskolan (Lpfö98, 1998) kom i augusti 1998 reviderades också 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 
1998). Dessa två läroplaner blev till en viss del synkroniserade och visar nu på en 
gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. En anledning till detta var att man 
ville betona förskolans pedagogiska uppdrag samtidigt som man ville få in mer av 
förskolepedagogik i skolan (Skolverket, 2008a). 
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Läroplanen för förskolan är utformad i två avsnitt, ett som beskriver förskolans 
värdegrund och uppdrag, och ett annat med mål och riktlinjer för förskolan. Lpo94 är 
utformad på ett likartat sätt. Skillnaden mellan läroplanerna är att förskolans läroplan har 
strävansmål som riktar sig mot verksamheten, medan läroplanen för skolan har mål att 
uppnå för den enskilda individen (Lpfö 98, 1998; Lpo94, 1998). Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006) anser att oavsett hur läroplanerna är formulerade så är det i 
slutändan alltid läraren som får göra olika ställningstaganden i barngruppen vad det gäller 
lärande, omsorg och fostran. 

Målstyrd verksamhet 
Förskolan har genom läroplanens tillkomst blivit mer etablerad, och ingår nu i samhällets 
utbildningssystem, som är ett målstyrt system. Systemet är utformat så att olika 
organisationer har olika ansvarsområden. Den statliga nivån beslutar om lagar och 
förordningar, utformar nationella mål och riktlinjer och bedömer och stödjer 
verksamheternas utveckling. Staten måste hjälpa kommunerna att finna former för att 
förankra målen samt att utforma metoder att samla information om hur verksamheterna 
lyckas med sitt uppdrag. Kommunerna har efter decentraliseringen fått ta ett större 
ansvar. På den kommunala nivån är uppgiften att se till att verksamheterna i kommunen 
lever upp till läroplanens mål, samt att fördela nödvändiga resurser ut till verksamheterna. 
De måste också understödja en dialog mellan personalen ute i verksamheterna och 
representanter för den statliga nivån kring mål och måluppfyllelser. På den lokala nivån 
ansvarar personalen på verksamheterna för att arbeta i riktning mot de angivna 
riktlinjerna och målen. De behöver därför vara väl förtrogna med målen, och kunna visa 
hur man lägger upp sitt arbete efter dessa (Lindgren, 2008; Sheridan, 2001; Skolverket, 
2008a: Åsén, 2002). 
 
Målstyrningen var tänkt för att ge kommunerna en chans att påverka skolpolitiken, för att 
klara detta krävs en större mängd av uppföljning och utvärdering (Lindgren, 2008). 
Maltén (1995) menar att nackdelarna med dagens förskola är att planeringen av 
verksamheten innebär högre krav och fler planeringskonferenser och planeringstimmar, 
vilket tar mycket tid och att denna tid tas från barnen. Han menar även att om lärarna blir 
oense om tolkningen av målen kan detta skapa onödiga konflikter.  
 
I det nya målstyrda systemet har utvärderingen blivit ett centralt verktyg, och en 
förutsättning för att alla nivåer inom systemet ska kunna bli involverade i den 
pedagogiska verksamheten. För att detta ska kunna fungera har skolverket en nyckelroll i 
systemet genom att bidra med skriften ’Kvalitet i förskolan’ där de ger verksamheterna 
stöd och vägledning i sitt arbete med utvärdering och utveckling (Åsén, 2002; Maltén, 
1995, Skolverket, 2005). 
 
Målformuleringarna förtydligas genom allmänna råd, återrapporteringar och 
statsbidragsbestämmelser, vilket enligt Lindgren (2008) är ett sätt för regeringen att 
indirekt kunna vara med och bestämma hur verksamheterna ska arbeta för att nå målen. 
Även om det är upp till kommunerna själva hur de går tillväga för att uppfylla målen så 
finns det en mängd av bestämmelser och detaljer som måste följas. Skolverket kan 
komma med förslag på förändringar som kan göras, efter att de tagit del av kommunernas 
sammanställningar av kvalitetsredovisningarna från verksamheterna, sedan tar de beslut 
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om vilka förändringar som kan gynna de olika verksamheterna. Men staten kan däremot 
inte lägga sig i hur det lokala utvärderingsarbetet bedrivs, eftersom skola/förskola ligger 
inom kommunens ansvarområde (Åsén, 2002; Maltén, 1995). 

Lärare i dagens förskola  
Förskolan är en verksamhet som genomgått stora förändringar det senaste decenniet. 
Förändringstakten har varit snabb och det har ofta saknats tillfälle för reflektion för 
berörda lärare (Heikkilä, 2005). Persson och Tallberg Broman (2002) har i sin forskning 
undersökt hur lärarstuderande och redan verksamma lärare ser på yrket. I deras studie 
framkommer det att många lärare känner sig osäkra på sin yrkesprofessionalitet och att de 
inte känner igen sin egen arbetssituation i den bild som de i grunden har av yrket. En stor 
förändring som framkommer är att kringuppgifter nu tar så mycket mer av arbetstiden, 
inte minst beroende på att många uppgifter som förut sköttes av andra yrkeskategorier nu 
lagts till lärarnas arbetsuppgifter. 
 
I Gannerud och Rönnermans (2006) studie har man intervjuat och observerat lärare i 
förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Man har fokuserat på lärarens 
uppdrag och hur väl detta överensstämmer med det arbete som lärarna faktiskt utför i 
vardagen. De menar att mycket av det som upptar lärares tid i vardagen är uppgifter som 
överhuvudtaget inte nämns uttryckligt i några styrdokument. Som lärare i förskolan 
handlar det mycket om att få de vardagliga rutinerna att fungera och att få bra relationer 
med barnen och deras föräldrar. Flera av lärarna tryckte mest på sitt uppdrag i frågor som 
gäller lärandet och nämnde inte ens en del av de uppgifter som de ägnade stor del av sin 
arbetstid åt. De mer omsorgsinriktade delarna nämndes förvisso och i samband med detta 
betonades att även dessa var föremål för lärande, något som även Kihlström (1998) 
påtalar. 
 
Omsorg, fostran och lärande ska enligt läroplanen bilda en helhet men Gannerud & 
Rönnerman (2007) tyckte sig se att lärandet var det som betonades mest, något lärarna 
gärna ville framhålla. Efter att ha genomfört observationer av lärarna upptäckte Gannerud 
och Rönnerman att en stor del av deras arbetstid faktiskt gick åt till sysslor som att plocka 
upp saker, sortera, duka, torka bord, slänga sopor, sköta kompost, svara i telefon, fram- 
och bortplockande av material, leta fram extrakläder och ordna vikarier. Detta 
kringarbete måste göras och lärarna var ständigt sysselsatta med uppgifter av detta slag 
men det var inget de valde att lyfta. Detta dolda arbete är en förutsättning för att skapa en 
god lärandemiljö. Författarna resonerar kring om detta kan ha ett samband med våra 
specifika könsroller där det ingår i den kvinnliga identiteten att serva andra. 
 
I och med övergången till ett målstyrt system har lärarna i förskolan fått ökat ansvar för 
att forma verksamheten, vilket av flertalet i grunden upplevs som positivt. Resursbrist gör 
dock att mycket av det som man skulle vilja göra aldrig går att genomföra i praktiken. 
Inte sällan ställdes dessa lärare inför dilemman som bottnade i ekonomiska frågor. 
Gannerud och Rönnerman (2007) tar upp exempel med arbetslag som tvingas välja 
mellan färre personaltimmar eller att ta in fler barn i gruppen. Det blir här de ekonomiska 
aspekterna som helt tar överhanden, det handlar inte om barnens eller verksamhetens 
bästa. 
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Decentralisering innebär att ansvar och beslut delegeras ner till institutionerna. I och med 
detta har skola/förskola och dess lärare fått ett allt större ansvar än tidigare. Lärare kan 
uppleva att det är ett tungt ansvar och att det är svårt att hinna med alla uppgifter som 
åläggs dem. Ekonomiska faktorer kan ibland göra att det är besvärligt att leva upp till de 
ideal man eftersträvar. Lärarna har större frihet att lägga upp sitt arbete men resurser 
fattas (Kveli, 1994).  
 
Skolledningen har i och med decentraliseringen fått en allt större makt, menar Gannerud 
och Rönnerman (2007). Lärarna i deras studie känner sig maktlösa och upplever att de 
inte har något att säga till om när nya direktiv ska förverkligas. Trots att avsikten är att 
lärarna ska få större ansvar och frihet att lägga upp sitt arbete, så är utrymmet för detta 
inte så stort. Lärarna upplever att de krav som kommer från skolledning och politiska 
nämnder ibland kan hämma arbetsinsatsen. Vidare menar författarna att de krav på 
dokumentation som kommit under senare år har lett till att arbetslag kan känna sig 
övervakade och tvingade till att koncentrera sig på områden som inte riktigt passar i den 
befintliga barngruppen. Kommunerna formulerar egna prioriterade områden som ska 
fokuseras i kvalitetsredovisningarna från varje enhet och det är inte alltid som dessa 
överensstämmer med det som känns relevant att arbeta med just då. 
 
Att själv lägga upp sitt arbete tillsammans med sina kollegor och att verka i olika former 
av nätverk medförde också ett dilemma som flera av lärarna i studien påtalade. De 
upplevde att de slets mellan att vara med barnen eller att gå på olika möten, möten som 
förhoppningsvis skulle gagna barnen i förlängningen. De möten som hölls i arbetslaget 
gick oftast åt till att lösa brådskande praktiska frågor, sällan till att diskutera frågor av 
pedagogisk karaktär (Gannerud & Rönnerman, 2007).  
 
Flera forskare påtalar vikten av att ha ett gemensamt yrkesspråk som gör att man på ett 
konstruktivt sätt kan diskutera pedagogiska frågor med sina kollegor (Kihlström, 1998 ; 
Persson & Tallberg Broman 2002). Mycket av det som görs i det dagliga arbetet 
betecknas ofta som tyst kunskap. Det är väldigt svårt att framhålla det viktiga arbete som 
görs, när orden att beskriva det med saknas (Kihlström, 1998). Att kunna tydliggöra sitt 
uppdrag och sitt arbete på ett begripligt sätt är också av största vikt i dagens förskola 
(Heikkilä, 2005). Detta blir påtagligt när man ska prata med föräldrar och andra som på 
olika sätt inbjuds att ha insyn i verksamheten, något som Persson och Tallberg Broman 
(2002) fått fram i sin studie. Där uttryckte många lärare att de hade svårt att hävda sin 
profession och stå upp för sitt uppdrag när önskemål från föräldrar drog åt ett helt annat 
håll. 

Kvalitet i förskola 
Sheridan (2001) uttrycker i sin forskning att förståelsen för förskolans betydelse för barns 
lärande ökat de senaste åren och att detta, tillsammans med det målstyrda systemet är en 
bidragande orsak till att det blivit större efterfrågan på kvalitetsredovisningar av 
förskolans verksamhet. Pedagogisk kvalitet är ett komplext begrepp, det handlar om 
samspel mellan alla de som verkar i förskolan och hur man får en så gynnsam 
lärandemiljö som möjligt.  
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Sheridan (2001) menar att man även i tider av organisationsförändringar och ned-
dragningar kan öka kvaliteten i förskolan genom att erbjuda rätt kompetensutveckling till 
lärarna. Det handlar om att lärarna ska ges möjlighet att reflektera kring sin verksamhet 
och sätta in sitt arbete i ett sammanhang där samhället i stort och det uppdrag som 
formulerats i styrdokumenten finns med. Med hjälp av utvärderingar och dokumentation 
av den egna verksamheten kan man tillsammans i arbetslaget se nya möjligheter. Det 
gäller att fokusera på arbetslaget och dess behov och förutsättningar när man utformar 
kompetensutveckling, menar Sheridan. 
 
Lindgren (2008) skriver att inom den offentliga sektorn är kvalitet ett nyckelbegrepp, 
men vad betyder kvalitet? Kvalitet benämns ofta då man talar om något som är bra eller 
önskvärt, själva ordet i sig är väldigt oklart då man tolkar det på olika sätt. Eftersom 
begreppet är såpass oklart krävs det att verksamheterna bestämmer vilka egenskaper som 
krävs för att innefatta god kvalitet. För att kunna följa upp huruvida verksamheten har de 
egenskaper som krävs, behövs det göras regelbundna mätningar på de olika egenskaper 
som verksamheten har. Dessa mätningar förs sedan samman till en så kallad 
kvalitetsredovisning. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att om man ska kunna skapa en 
förskola med en hög kvalitet krävs det forskning och utvärdering av kvaliteten. I 
forskningen har man kommit fram till att det har väsentlig betydelse hur miljön i 
förskolan är upplagd. En miljö som erbjuder lärandesituationer främjar barns utveckling 
och ger då en högre kvalitet på förskolan än en miljö som mer liknar hemmiljön. Enligt 
Sheridan (2001) visar forskningen också på att lärarens förhållningssätt gentemot barnet 
har betydelse för barns lärande och utveckling. Är läraren lyhörd, engagerad och besitter 
kunskap om varje enskilt barn och deras inlärningsförmåga i relation till yttre 
omständigheter, ökar kvaliteten på förskolan.  
 
Schweinhart och Weikart (1980 i Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006) menar att barn 
som vistats på förskola har en högre kunskapsnivå och en högre grad av motivation och 
insikt om att kunskap kan främja en framtida yrkesvalsmöjlighet. De uttrycker att termer 
som påverkar en hög kvalitet i förskola är; tydliga mål i verksamheten, samspelet mellan 
barn och vuxna, lärarens kompetens, omsättning på personal, samspelet med hemmet 
samt tillgången till pedagogiskt material. Mortimore (1991 i Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006) trycker även på termer som; starkt pedagogiskt ledarskap, förväntningar 
på barns prestationer, ett tryggt klimat, ordning och struktur samt utvärdering. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) menar att när man ska beskriva och värdera pedagogisk 
kvalitet måste man relatera den dels till verksamhetens mål, men också till i vilken 
utsträckning man strävar efter att nå dessa mål i förhållande till barns egna förhoppningar 
och vilja att utveckla olika förmågor. 

Utvärdering 
Karlsson Westman och Andersson (2007) menar att utvärdering är ett begrepp som allt 
mer har kommit i ropet under den senare delen av 1900-talet. Utvärdering handlar om att 
få syn på olika fenomen, som man sedan granskar och bedömer effekterna av. 
Utvärdering kan utformas på olika sätt inom olika verksamhetskategorier. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) menar att all utvärdering inom förskolan är en form av 
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självvärdering eller en extern utvärdering som ska omfatta barns lärande, lärarens 
förhållningssätt gentemot barnen samt förhållandet mellan barnen och verksamhetens 
mål. Karlsson Westman och Andersson (2007) anser att utvärdering ger möjlighet att 
upptäcka och se sina misstag, att dra lärdom av dem eller få en bekräftelse på att man 
genomfört det man kommit överens om. 
 
Lindgren (2008) beskriver att orsaken till ökad utvärdering är att regeringen har gjort 
målformuleringar som ställer nya krav på verksamheterna. För att kunna följa upp dessa 
vill regeringen ha rapporteringar om hur målen följs. År 2004 trädde en ny paragraf i 
kommunallagen i kraft, vilket innebar att kommunerna skulle ta fram mål och riktlinjer 
för sin ekonomi samt att de skulle göra en verksamhetsberättelse. Denna beskrivning ska 
innehålla en utvärdering om huruvida de har nått målen eller inte.  
 
Lindgren (2008) menar att i dagens samhälle är det viktigt att allt som görs i den 
offentliga sektorn bedöms och granskas. Denna granskning är mer omfattande än den 
någonsin har varit. Som en följd av detta får läraren allt större och större krav på sig när 
det gäller att dokumentera och utvärdera. 
 
Åsén (2002) anser att utvärdering är en kollektiv aktivitet, där man i arbetslag diskuterar 
kring förskolans uppdrag på ett djupare plan. De politiska målen blir legitima först när de 
leder till samtal om målens innebörd. Detta innebär att det inte är målen i sig som är 
viktiga utan diskussionen kring målen som skapar arenor för samtal, vilket kan leda till 
nya kunskaper. Sheridan (2001) menar att när man utvärderar sin verksamhet och 
redovisar detta så kan man som pedagog få upp ögonen för mycket som annars inte skulle 
ha blivit uppmärksammat. Man kan inte ändra något man inte uppmärksammat och det är 
lätt att ett arbetslag fastnar i ett arbetssätt utan att reflektera över det till synes självklara. 
Alexandersson (1998 i Åsén, 2002) anser också att utvärdering kan leda till att läraren 
utvecklar sitt eget yrkesspråk och öka sin professionalitet genom att beskriva tankar och 
begrepp och på så sätt får en förståelse kring sin verksamhet. För att detta ska kunna bli 
möjligt bör utvärderingen förankras och ske kontinuerligt som ett naturligt inslag i 
arbetet.  
 
Självvärdering handlar enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) om att läraren 
själv beskriver och kritiskt granskar verksamheten genom att lyfta fram det som fungerat 
väl i verksamheten och även de händelser som har misslyckats samt en beskrivning av 
åtgärden. För att kunna göra en sådan utvärdering krävs det att läraren förutom att besitta 
en bred teoretisk kunskap, även har erfarenhet och förmåga att reflektera över vad som 
sker i verksamheten genom att skildra, formulera och diskutera arbetssättet. Detta kan ge 
ett bredare perspektiv och djupare förståelse, samt en eventuell förändring av lärarnas 
grundsyn eftersom man har börjat reflektera över sitt eget agerande. Sheridan (2001) 
menar att när man utvärderar sin verksamhet och redovisar detta så kan man som 
pedagog få upp ögonen för mycket som annars inte skulle ha blivit sett. Man kan inte 
ändra något man inte uppmärksammat och det är lätt att ett arbetslag fastnar i ett 
arbetssätt utan att reflektera över det till synes självklara. 
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Kvalitetsredovisning 
Sedan januari 2006 finns det även krav på kvalitetsredovisning (Skolverket, 2008a). 
Myndigheten för skolutveckling (2007) förmedlar att kvalitetsredovisning är ett 
utvärderingssystem, där syftet är ett försök att få kontroll över och att skapa förbättringar 
inom det svenska skolväsendet. Karlsson Westman och Andersson (2007) anser att 
kvalitetsgranskning och kvalitetsredovisning i form av utvärdering har fått en stark 
ställning som informativt styrmedel. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver 
begreppet ’kvalitet’ som ett sätt för skola/förskola att redogöra för den pedagogiska 
verksamheten. De menar också att i denna pedagogiska kvalitet skapas lärprocesser 
genom interaktion mellan barn och lärare som möjliggörs genom lärarens 
förhållningssätt, kunskap och medvetenhet hur omgivningen runt barnet påverkar barns 
läroprocess. 
 
Kvalitetsredovisning ska ge svar på kvalitet som motsvarar statens krav. Kraven handlar 
om att verksamheterna ska uppfylla de nationella målen, mål i kommunens skolplan, mål 
för den enskilda verksamheten samt ständigt sträva efter förnyelse och förbättring inom 
verksamheten. I detta ingår även att delge brister i måluppfyllelser samt 
förbättringsåtgärder Det fundamentala som styr förutsättningarna för utvärderingen finns 
i läroplanen (Myndigheten för skolutveckling, 2007; Skolverket, 2005).  
 
Redovisningen av kvaliteten har i vissa fall använts som marknadsföring; För att ge 
besked om kvaliteten blir utvärderingens uppgift allt mer inriktad på att övertyga om det 
rätta valet av skola och mindre på att göra en kritisk granskning (Karlsson Vestman & 
Andersson, 2007, s. 140). Det innebär att allmänheten har insyn i verksamhetens resultat 
och kan göra sina val därefter. Sheridan (2001) menar att trycket på kvalitetssäkring i 
förskolan också hör samman med att det under senare år framkommit vilken stor 
betydelse förskolan kan ha för barns framtida utveckling och lärande.  

Likabehandlingsplan 
Likabehandlingsplanen är ett dokument som ska främja arbetet med likabehandling i 
förskola/skola/fritidshem samt motverka diskriminering och annan kränkande 
behandling. Likabehandlingsplanen grundar sig på skollagen samt lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67, i 
Skolverket 2006b). Lagen ställer även krav på att de som driver verksamheten är skyldiga 
att utreda och förhindra trakasserier samt att bedriva ett målinriktat arbete mot 
diskriminering och annan kränkande behandling. För de olika verksamheterna medför 
skollagen att de ska ansvara för elevers och barns lika rättigheter i verksamheten. Barn 
och elever ska bemötas och behandlas med respekt samt kunna känna sig trygga inom 
förskola, skola och fritidshem. I varje enskild verksamhet inom förskola, skola och 
fritidshem skall det finnas en anpassad likabehandlingsplan till den egna verksamheten 
och att det i planen skall finnas konkreta beskrivningar av åtgärder som skall genomföras 
och årligen uppföljas och utvärderas samt skriftligt redovisas i den egna verksamhetens 
kvalitetsredovisning (Skolverket 2006b). 
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Dokumentation 
Dokumentation är ett hjälpmedel att synliggöra och reflektera över den vardagliga 
verksamheten i förskolan. Doverborg och Anstett (2003) menar att dokumentation ger ett 
stöd för diskussion kring granskningen av kvaliteten och utvecklingsbehovet i 
förskola/skola. Den är ett sätt att lära känna barnen i den barngrupp man arbetar med och 
att se saker man annars kanske skulle ha missat (Doverborg & Anstett 2003; Sheridan, 
2001). 
 
Dokumentation kan ske på många olika sätt i förskolan, exempelvis genom anteckningar, 
loggböcker, insamling av barnets alster, använda digitalkamera, dator, ljudupptagning 
och videoinspelning (Doverborg & Anstett 2003; Sheridan, 2001). Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006) beskriver fördelen med att skriva loggbok, då läraren genom sitt 
skrivande kan reflektera över sin tankar, se och bidra till sitt eget lärande. Videokameran 
kan användas i syfte att dokumentera lärarens förhållningssätt och olika lärprocesser. 
Videokameran kan fånga upp samspel, kommunikation, vilka intressen barnen har etc. 
Man kan också använda den till att spela in barns samtal där det beskrivs olika fenomen 
eller händelseförlopp, där man sedan tillsammans tittar på videon och reflekterar över att 
det finns olika sätt att tänka om samma fenomen. 
 
Campner och Persson (2000) menar att genom att använda sig av dokumentation ökas 
fokuseringen på barnens läro- och utvecklingsprocess, man får en bredare kunskap och 
medvetenhet kring barnets förmågor. Detta kan ligga till grund för föräldrasamtal och en 
handlingsplan där barnets kunskap bidrar till nya utmaningar. Dokumentationen bidrar 
till att läraren är mer närvarande och uppmärksam på små detaljer i barnets vardag. 
Kroeger och Cardy (2006) anser att man också kan komma närmare barnets tänkande och 
därmed finna sätt för att hjälpa barnet vidare. På detta sätt kan dokumentationen hjälpa 
till att skapa en förtroendefull relation till barnet. Den blir också en metod att få upp 
ögonen för sin verksamhet och den ger uppslag att arbeta vidare med. Vad som också har 
betydelse med dokumentation är att man skapar möjlighet till reflektion och analys, som i 
sin tur kan bidra till att man får en förmåga till att se med andra ögon på sig själv, barnen 
och verksamheten (Campner & Persson). 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar också att genom dokumentation finns 
det möjlighet för olika tankar att framträda i dialogen och på så sätt skapa en 
förutsättning till vidareutveckling av verksamheten. När man talar om dokumentation 
menar man att läraren både ska dokumentera sitt eget arbete och barns arbete. Lenz 
Taguchi (1997) menar att för lärarens egen utveckling är det angeläget att analysera både 
sin egen dokumentation om verksamheten och dokumentation kring enskilda barns 
läroprocesser. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) poängterar att läraren också 
tillsammans med barnet ska analysera dess dokumentation. 
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Etik 
Lindgren och Sparrman (2003) poängterar att vardagen dokumenteras för att ge 
möjligheter för lärarna att reflektera kring sitt arbete med barnen och även för att 
tydliggöra verksamheten och det lärande som försiggår där för barn, föräldrar och 
ledning. Dokumentation är ett arbetsverktyg som förordas i styrdokumenten, men 
Lindgren och Sparrman som studerat detta närmare manar till viss försiktighet. De menar 
att man måste ha i beaktande att den som betraktar alltid har ett maktövertag gentemot 
den som blir betraktad och att barn i dag, från tidig ålder, i stor utsträckning blir föremål 
för dokumentation och analys utan att egentligen kunna protestera. De framhåller att i 
forskningssammanhang är forskaren skyldig att följa vissa etiska regler som bland annat 
säger att den som blir observerad eller intervjuad ska bli informerad om syftet och att 
deltagande i sådana här sammanhang alltid är frivilligt och kan avbrytas när som helst om 
personen i fråga så önskar. I dessa etiska regler finns också en punkt som säger att 
personen i fråga har rätt att vara anonym. Lindgren och Sparrman menar att genom att ta 
intryck av dessa regler så skulle barnet få ett ökat skydd mot oönskad dokumentation 
även i förskolans verksamhet. Det som dokumenterades skulle då bli en angelägenhet 
enbart för de barn och lärare som hör till verksamheten, inte för föräldrar, politiker och 
andra arbetslag, vilket inte är ovanligt idag, menar de.  
 
En annan vanlig uppfattning, enligt Lindgren och Sparrman (2003), är att fotografering 
och filmning visar verkligheten så som den är. Det finns, påpekar de, alltid någon som 
håller i kameran och som bestämmer vad som ska vara med på bild och det är i det här 
fallet betraktaren, den vuxna, som tolkar vad bilden eller filmen visar. Att något finns på 
bild betyder inte att det är hela sanningen, det beror på den som väljer ut och tolkar 
materialet. Lindgren och Sparrman diskuterar kring huruvida det är försvarbart att 
fotografera och filma barnens fria lek för att dokumentera alltmer av vardagen. De tycker 
att detta är en viktig fråga för lärare att diskutera. Är det rätt att handla på ett sätt som kan 
tolkas som oetiskt bara för att verksamheten till varje pris ska synliggöras? Barnens 
integritet måste beaktas mer i dessa sammanhang, menar de. 

Portfolio 
Krok och Lindewald (2005) beskriver fördelen med portfolio, som är ett nytt sätt att 
dokumentera och synliggöra det enskilda barnets lärande. Meningen med portfolion, 
enligt Krok och Lindewald är att den ska följa barnet genom hela förskoletiden och vara 
upplagd på ett konkret sätt för att barnen innan de kan läsa ändå kan bilda sig en 
uppfattning av rubrikerna i portfolion. I portfolion tydliggör man barns lek, utveckling 
och lärande samt barnens olika strategier för att nå kunskap. Portfolion tydliggör barnets 
vardag på förskolan och utifrån det kan barnet se ett sammanhang och sin egen 
utveckling. Detta ger även ett underlag för barn och lärare att skildra barnets arenor. 
 
Genom dokumentation menar Campner och Persson (2000) att barnen kan få en 
uppfattning om sitt eget lärande. Detta sker genom att barnen är delaktiga i hela 
processen, med att skriva ner, fundera över samband samt se sig själva i sammanhanget 
och därigenom upptäcka sin egen utveckling. Samtidigt stimulerar det till att barnen 
själva vill göra sin egen dokumentation och använda sig av det skrivna språket, vilket ger 
ytterligare en dimension på lärande. Doverborg och Anstett (2003) anser också att det är 
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viktigt att barnen genom dokumentationen även kan få hjälp med att komma ihåg 
händelseförlopp som kan inbjuda till samtal och reflektion. Barnen kan också 
dokumentera hur de upplever omvärlden och följa en process över tid, där de kan bli 
medvetna kring sitt eget tänkande (metakognition). Dessutom har man här som lärare 
möjlighet att synliggöra för barnen att det finns en variation i deras sätt att tänka och att 
alla inte alltid tänker likadant. 
Kroeger och Cardy (2006) har forskat om dokumentation på Reggio Emilia- förskolor 
och konstaterar att dokumentation här inte enbart är ett sätt att sammanfatta det man gjort 
utan i allra högsta grad en process. Man har nytta av dokumentationen under hela tiden, 
den är en del av läroprocessen, inte en slutprodukt. Förutom att dokumentationen är till 
hjälp i lärandet så är den också ett mycket bra sätt att synliggöra verksamheten för 
föräldrar och andra. När det gäller små barn som ännu inte har det verbala språket så kan 
dokumentationen vara ett bra sätt för dem att ändå, på sitt sätt, berätta om sin dag för 
föräldrarna. Bilderna blir då ett stöd som kan fylla i där orden fattas och dessa blir en bra 
utgångspunkt för samtalet. En del av lärarna i studien upplevde att det ibland var svårt att 
få tiden att räcka till för dokumentation, det kändes som om denna tog för mycket tid från 
barnen. Kroeger och Cardy menar att detta visserligen kan vara ett problem men att det är 
viktigt att tänka igenom vad man vill med sin dokumentation. Den ska kännas 
meningsfull och rätt använd kan den också hjälpa lärarna att få syn på hur de använder 
sin tid och då kan förändringar bli möjliga. 

Individuell utvecklingsplan 
Det är inte oproblematiskt med måluppfyllelse i förskolan. Enligt Skolverket (2006a) har 
vissa kommuner och förskolor utformat uppnåendemål inte bara för verksamheten utan 
även för vad det enskilda barnet förväntas prestera i en viss ålder. Detta förfarande går 
emot läroplanens intentioner. Många kommuner har infört arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen (IUP) i förskolan, trots att Skolverket (2008b) menar att det strider mot 
läroplanen. Detta har lett till att man kartlägger det enskilda barnets utveckling. Vallberg 
Roth och Månsson (2008) menar att lärare i förskolan på detta sätt formar barnets 
identitet i en rad dokument på ett sätt som kanske inte alltid är av godo. 
 
Skolverket (2008b) förmedlar att kommunernas beslut om IUP ligger till grund för ett 
närmande mellan förskola och skola, då man vill ha en gemensam syn på utveckling och 
lärande som en röd tråd mellan verksamheterna. En del kommuner har valt att använda 
sig av gemensamma mallar för IUP i förskola och skola, vilket enligt skolverket upplevs 
som problematiskt av många lärare eftersom förskolan endast har strävansmål. Vidare 
skriver de att det är ett problem med sekretessen eftersom förskolan har en stark sekretess 
medan IUP är en offentlig handling. Ökade krav på dokumentation och skriftliga IUP- 
planer för varje barn leder också till ökat pappersarbete. 

ECERS - observationsmodell för verksamhetsutveckling 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att man genom att använda sig av fasta 
kriterier får hjälp att organisera utvärderingen av den pedagogiska verksamhetskvaliteten 
i förskolan. Sheridan (2001) har studerat förskolor som använder sig av 
utvärderingsmodellen ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale), en modell 
som från början utvecklades i USA men som bearbetats för svenska förhållanden. Hon 
såg då att de verksamheter som fick höga poäng i ECERS hade lärare som i högre 
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utsträckning än andra reflekterade över sin egen roll i barnens lärande och som 
poängterade samspelet. Ofta hade man också ett vidare syfte med sina aktiviteter och 
arbetade medvetet för att få in olika möjligheter till lärande i vardagen.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att meningen med ECERS är att lärarna 
ska få en helhetssyn på barns lärande och utveckling genom att synliggöra den 
pedagogiska processen i förskolan. Själva utvärderingen grundar sig på barnets fysiska, 
sociala förmåga i den pedagogiska miljön i form av observationer och intervjuer. Detta 
innebär även att det ska ske en bedömning av lokaler, material och hur de yttre faktorerna 
påverkar och stimulerar barnen till en allsidig utveckling. 

Individuella observationsmodeller 

TRAS 
SPF–utbildning (2004) har arbetat fram TRAS, som står för ’tidig registrering av 
språkutveckling’ och är ett observationsmaterial som är färdigställt för att tidigt fånga 
upp barn som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Det har genom forskning visat 
sig att 10-15 % av alla förskolebarn har förseningar i språket och därmed ligger i 
riskzonen för att utveckla svårigheter senare i livet eftersom språkförmågan har samband 
med andra kognitiva funktioner. 
 
Det finns två olika sätt att använda sig utav TRAS menar Solheim (2004). Det ena sättet 
är genom att observera i barnets naturliga miljö, för att kunna upptäcka barnets förmågor. 
TRAS har flera frågeformulär som är möjliga att svara på genom att vara tillsammans 
med barnet en eller några dagar i förskolegruppen. Det kan vara bra att ta hjälp av 
kollegerna eftersom barngrupperna kan vara relativt stora och svåra att överblicka på 
egen hand. 

RUS 
RUS, som står för ’relationsutvecklingsschema’ är en observationsmodell för förskolan. 
Observationer görs för att se var barnen befinner sig i sin utveckling och hur man ska 
göra för att hjälpa dem vidare. Det är inte meningen att man ska använda RUS som en 
modell för att se var barnen ska ligga utvecklingsmässigt, utan det ska vara en metod för 
att se vad barnet kan här och nu. Den ska även vara en hjälp för att kunna beskriva 
barnets fortsatta väg för sin individuella utveckling (Erixon, Lindgren, Sundblad & Torro 
2007). Författarna hävdar att RUS inte enbart är till för att observera enskilda barn, det är 
också ett verktyg för att beskriva det som sker i vardagen. Genom att kunna sätta ord på 
det som sker så får man ett bättre språk, ett professionellt språk. 
 
I arbetet med RUS så observerar man fyra områden. Dessa är; barnets relation till 
pedagogerna, barnets trygghet i miljön, barnens relation till andra barn och barnet 
benämner världen. Fokus ligger på att man ska hitta lösningar på hur verksamheten kan 
anpassas till det enskilda barnets behov (Erixon, Lindgren, Sundblad & Torro 2007). 
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Teori 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
Bronfenbrenner (1979) beskriver hur en människas liv påverkas av samspelet mellan 
henne själv och miljön. Andersson (1982) menar att Bronfenbrenner har dragit slutsatsen 
att omvärlden där individen lever, ingår och som den omges av, tillsammans bildar ett 
system. Interaktionen mellan miljö och individ är resultatet av en utvecklingsprocess där 
människan är aktiv i sin miljö och på så sätt bidrar till sin egen miljö. Miljön i sin tur är 
föränderlig och aktiv vilket leder till en successiv anpassning för både individen och 
miljön. En människa ingår i en mängd olika sammanhang och kommer i kontakt med 
många olika personer och miljöer. Bronfenbrenner beskriver detta genom att dela in i 
olika nivåer: mikro, meso, exo och makro. Dessa olika nivåer går in i varandra. 
Bronfenbrenner drar paralleller med de ”ryska dockorna”, dockor i varierande storlekar 
som ryms inuti varandra. De olika nivåerna hör alltså samman och påverkar individen på 
olika sätt. Samspel och samarbete inom, men också mellan, olika personer och miljöer i 
individens omgivning påverkar individens liv och utveckling.  Det krävs att samspelet 
mellan olika faktorer är bra för att hela verksamheten ska fungera och för att alla ska 
utvecklas så bra som möjligt (Andersson 1992). Bronfenbrenner framhåller att individens 
egna medfödda förutsättningar är lika betydelsefulla som miljön, men det viktigaste i 
hans teori är samspelet dem emellan. 
 
Bronfenbrenner (1979) har med sin utvecklingsekologiska modell visat hur man kan 
studera samspelet mellan individen och miljöfaktorer (se figur 1). De olika nivåerna kan 
beskrivas så här: 
 

• Mikronivån avser de sammanhang där individen rent fysiskt befinner sig i sitt 
dagliga liv, såsom familj, hem, förskola, skola, arbetsplats, samt närmaste 
omgivning. Antalet sådana arenor utökas vanligen under en människas uppväxt. 

 
• Mesonivån avser samspelet mellan olika individer och miljöer på mikronivån, ett 

socialt nätverk. Exempel på detta kan vara kontakten mellan skola/förskola och 
hem. 

 
• Exonivån ligger utanför individens närmiljö men ger ändå direkta och indirekta 

konsekvenser. Ett exempel är hur förälderns arbetsplats och situationen där 
påverkar barnet. Ett annat exempel är skolledningens påverkan av verksamheten i 
förskolan. 

 
• Makronivån. Hit hör olika politiska beslut från stat och kommun samt kulturella 

mönster som kan ge indirekta och direkta följder för den enskilda individen 
(Andersson, 1982). I förskolans värld kan det bland annat handla om olika 
styrdokument. 
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Figur 1. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 
(Andersson, 1982) 

 
Vi har använt oss av Bronfenbrenners teori om hur de olika nivåerna samspelar och 
påverkar, i det här fallet förskolans verksamhet, med fokus på dokumentation och 
kvalitet. Så som vi ser det påverkas lärare i förskolan av såväl, barn, föräldrar, kollegor 
och ledning och i förlängningen också av andra sammanhang som de enskilda individerna 
ingår i och påverkas av. Sedan har vi faktorer som tillgång på material och teknik, 
miljöns utformning, ekonomiska förutsättningar samt barngruppens storlek och 
sammansättning som också påverkar. Här relaterar vi till Bronfenbrenners mikro-, meso- 
och exonivåer. På makronivån tänker vi oss att läroplaner, kvalitetsredovisning, 
likabehandlingsplan och andra dokument påverkar arbetet på olika sätt, liksom skillnader 
i utbildning och kulturell bakgrund hos personalen. 

Metod och genomförande 
I följande avsnitt kommer vi att beskriva vårt val av metod och hur vi genomfört vår 
studie. Vi har alla tre deltagit i lika stor omfattning både vad gäller val av metod, 
frågekonstruktion, intervjugenomförande, analys och diskussionsarbete. 

Kvalitativ metod 
Eftersom vi vill ta reda på hur verksamma lärare och rektorer resonerar kring sambanden 
mellan dokumentation och kvalitet så kom vi fram till att det var kvalitativ metod som 
skulle passa bäst för vårt syfte. Trost (2005) menar att kvalitativ metod är den som 
används när man vill se mönster i hur människor uttrycker sina tankar kring olika 
fenomen. Vill man göra en studie där man jämför och kategoriserar så är kvantitativ 
metod rätt val, men i den kvalitativa metoden menar Løkken och Søbstad (1995) att man 
undersöker olika samband och fångar helhetsintrycket ur ett ”holistiskt perspektiv”. Här 
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vill forskarna studera och sammanfoga de små delarna till en helhet för att förstå 
människans beteende, och inte minst dynamiken mellan beståndsdelarna och förhållandet 
mellan individen och omgivningen. Forskare som använder sig av en kvalitativ 
undersökning är enligt Løkken och Søbstad (1995) inriktade på induktivt tänkande, som 
medför att man drar slutsatser över hela skalan från det enskilda och utmärkande till det 
allmängiltiga. 

Redskap 
Vi diskuterade vilken metod som skulle vara lämplig att använda för datainsamlandet och 
valde ganska snabbt bort enkätmetoden. Vi uteslöt den eftersom den inte passar vår 
ansats. Våra erfarenheter av enkäter är att det är svårt att formulera frågor som är tydliga. 
Ejlertsson (2005) framhåller att det krävs erfarenhet av att ta fram ett frågeformulär då 
det finns viktiga regler att följa. Främsta skälet till att vi inte såg enkät som en gångbar 
metod i detta sammanhang var att vi ville göra en kvalitativ undersökning där lärarnas 
uppfattningar kom fram. Vårt mål var inte att kvantifiera och jämföra deras uttalanden. 
 
När det gäller kvalitativa studier finns det ett flertal olika redskap som kan vara tänkbara. 
Kihlström (2007a) skriver om hur forskaren kan ta reda på hur människor uppfattar olika 
fenomen i sin omvärld genom ’self-report’, observationer, personlig intervju, 
gruppintervju, bilder och historiska dokument. Self-report innebär att den tillfrågade med 
egna ord får skriva ner en berättelse som ger en bild av hur personen i fråga ser på 
undersökningsområdet. Nackdelen med detta är att det inte går att ställa följdfrågor under 
tiden. Därför är det av största vikt att frågan man utgår ifrån verkligen är så bred att man 
verkligen kan få ett uttömmande svar (Davidsson 2007a). Eftersom vi gärna ville ha 
möjlighet att med hjälp av följdfrågor be respondenterna att utveckla sina resonemang så 
beslut vi att detta inte var något för oss. Løkken och Søbstad (1995) menar att forskaren i 
en kvalitativ studie studerar fenomen i sin rätta miljö, han eller hon arrangerar inte 
specifika situationer. Genom att kombinera observation med intervju hade vi kunnat se 
saker som bekräftade det lärarna sagt. Vi skulle också ha kunnat se saker som de kanske 
inte nämnt och då kunnat diskutera detta med lärarna efter observationen. Gannerud och 
Rönnerman (2007) använde sig av detta tillvägagångssätt i sin studie och vi tyckte att det 
verkade intressant. I vårt fall har vi dock inte att haft så mycket tid på oss så det är 
tveksamt om vi verkligen skulle ha hunnit göra så grundliga observationer att det skulle 
kunna ge oss ett tillfredställande underlag för undersökningen. All information om hur 
man på de olika förskolorna visar upp olika former av dokumentation i sina lokaler 
kommer således från intervjuerna och inte från egna iakttagelser. 

Intervju 
Løkken och Søbstad (1995) menar att det är betydelsefullt att få ett helhetsintryck där 
man kan komma åt respondentens tankegångar. Därför bestämde vi oss för att använda 
oss av en kvalitativ intervju. Vi ville ha öppna frågor istället för strikta frågeformulär. En 
öppen intervju ska ses som en dialog utan allt för många förutbestämda frågor (Marton, 
1994 i Kihlström, 2007b; Trost, 2005). Lantz (1993) uttrycker att det kan vara 
problematiskt att planera en öppen intervju eftersom respondenten kommer att styra 
innehållet med sina tolkningar av frågan. Vi var medvetna om detta men ville ändå ha en 
öppen intervju som mer hade formen av ett samtal kring våra frågeställningar. Precis som 
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Trost (2005) betonar så innebar detta inte att vi som intervjuare kunde komma 
oförberedda, vår uppgift blev att se till att samtalet höll sig kring det ämne som avsetts. 
Då vi alla tre har arbetat en hel del ute i verksamheten så kände vi oss engagerade i 
ämnet. Gannerud och Rönnerman (2007) menar att erfarenhet av undersökningsområdet 
kan vara en fördel, inte minst genom att man ses som en jämlike och lätt beviljas tillträde 
till forskningsområdet. De menar att det också kan finnas nackdelar med detta såsom att 
vissa saker inte blir sagda för att de ses som självklara, samt att man genom sin 
förförståelse kan styra intervjun i en viss riktning. Det kändes därför angeläget att inte 
förmedla våra egna tankar och synpunkter för att verkligen få ta del av respondenternas 
syn. Kihlström (2007b) poängterar att våra åsikter inte får sätta sin prägel på intervjun. 
 
Intervjuns form 
När vi bestämt oss för intervju som metod kom frågan om intervjuns form upp. Vi 
resonerade kring vilken form av intervju som skulle passa bäst för vårt syfte, 
gruppintervjuer eller enskilda. Fokusgruppsintervju är en form av intervju med flera 
deltagare. Det innebär att man i grupp diskuterar kring ett speciellt ämne under ledning 
av en samtalsledare som för diskussionen framåt. Om ämnet som ska diskuteras är nytt 
för deltagarna kan det vara bra att skicka ut ett förberedande material till deltagarna i 
förväg (Davidsson 2007b). Nackdelar med denna form av intervju kan vara att mycket 
verbala och dominanta personer lätt tar över helt och inte släpper fram andra i gruppen. 
Grupptrycket kan också göra att vissa åsikter tillåts att dominera helt och hållet i gruppen. 
Det kan också finnas en del etiska dilemman. Intervjuaren har förstås tystnadsplikt medan 
några sådana formella regler inte finns för deltagarna, alltså kan man inte vara säker på 
att det som kommer fram under diskussionen inte förs vidare (Trost, 2005).  
 
När vi diskuterade gruppintervjuer så tyckte vi att fördelen med sådana skulle vara att vi 
skulle kunna få fram fler åsikter och erfarenheter när deltagarna blir inspirerande av 
varandra. Vi beslöt oss dock för att inte använda oss av gruppintervjuer eftersom vi ansåg 
att de kunde bli svåra att genomföra på grund av att det är svårt att få ihop hela 
arbetslaget på en och samma gång. Eftersom det också finns en del etiska frågetecken 
kring gruppintervjuer så har vi använt oss av intervjuer där vi samtalat med lärare och 
rektorer enskilt. Var och en av oss har gjort tre intervjuer.  
 
Intervjufrågor 
Frågeställningar är inte detsamma som intervjufrågor. Frågeställningarna är de 
övergripande frågor med anknytning till syftet som man vill få besvarade under 
intervjuns gång. Det innebär inte att man i intervjusituationen läser upp sina 
frågeställningar en efter en utan snarare att man samtalar kring ämnet, med hjälp av 
öppna frågor och följdfrågor som formuleras efter hand så att man på det sättet får fram 
det man vill ta reda på (Kihlström, 2007b). 
 
Frågorna i en intervju kan läggas upp på olika sätt. Trost (2005) beskriver hur man vid 
hög standardisering av frågor använder sig av förutbestämda frågor som ställs i samma 
ordning vid varje intervju. Vid låg grad av standardisering så har man vissa 
frågeställningar som man som intervjuare vill ha svar på men vilka frågor som sedan 
ställs till respondenten beror på situationen. Följdfrågor formuleras efterhand och beror 
på respondentens svar och resonemang. Det handlar då mer om att få svar på sina 
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frågeställningar under samtalets gång, inte om att pricka av en lista med frågor. Häger 
(2001) förordar denna form av intervju för att få ut så mycket som möjligt. I detta 
sammanhang använder man sig av öppna frågor, vilket innebär att respondenten får 
frågor som kräver att han eller hon vidareutvecklar eller berättar kring ämnet. En sluten 
fråga leder bara till ett ja- eller nej svar och riskerar därmed att inte bli lika uttömmande 
(Häger 2001). Frågorna som vi utgick ifrån formulerade vi gemensamt i gruppen och i 
samråd med vår handledare. 
 
Trost (2005) menar att det är viktigt att man som intervjuare inte nöjer sig med 
respondentens svar direkt och tar för givet att man förstått. För att få ett bättre underlag 
bör man ställa följdfrågor som kan klargöra ännu mer. Det är viktigt att noga tänka 
igenom sin egen förförståelse av ämnet så att man kan försöka bortse från den så mycket 
som möjligt och istället fokusera på respondenternas utsagor om ämnet. Genom att vara 
medveten om sin egen förförståelse kan man lättare vara öppen för det respondenterna 
berättar. Det kan vara svårt att bortse från sina förutfattade meningar, inte bara om ämnet, 
utan också om personen och hans eller hennes uppfattningar. Detta blir särskilt tydligt när 
man känner respondenten väl (Kihlström, 2007b).  
 
Davidsson (2007b) nämner att man kan förbereda de som ska intervjuas genom att skicka 
ut ett papper i förväg. Vi tror att dokumentation i förskola är något som alla berörda har 
gott om åsikter kring eftersom detta är något som ingår i deras dagliga arbete.  
 
Innan vi började intervjun så klargjorde vi för respondenterna att de skulle vara 
övertydliga i sina svar för att vi skulle få så utförliga redogörelser som möjligt. Vår roll i 
intervjuerna har inte varit att diskutera dessa frågor med respondenter och komma med 
egna åsikter. Vår uppgift har varit att vara så objektiva som möjligt och enbart lyssna in 
deras uppfattningar för att få en så god validitet som möjligt. 
 
Inspelning 
Att spela in intervjun kan vara bra eftersom det då är lätt att gå tillbaka och kontrollera 
vad personen verkligen har sagt, det kan vara svårt att hinna anteckna allt. Det är också 
ett sätt för en själv att utvecklas som intervjuare, man kan gå tillbaks och höra hur man 
ställde frågor och hur responsen blev. Kanske finns det något att ändra till nästa gång 
(Häger, 2001; Kihlström, 2007b; Trost, 2005). Å andra sidan kan bandspelare upplevas 
som ett störande moment i intervjusituationen. Respondenten kan känna sig besvärad och 
ha svårt att prata fritt när han/hon vet att allt spelas in. Det kan finnas en risk att intervjun 
uppfattas mer som ett förhör än ett samtal. Att enbart anteckna kan också göra att 
intervjuns tempo dras ner. Eventuella pauser upplevs inte som så besvärande om 
intervjuaren antecknar (Häger, 2001). 
 
Vi spelade in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts, detta 
mottogs väl av alla respondenter. Vi valde att spela in för att komma så nära 
respondentens egna utsagor som möjligt, detta har även gett medskrivarna en möjlighet 
att ta del av det som sagts och inte bara vara hänvisade till intervjuarens tolkning. I 
efterhand förstår vi att inspelning var en förutsättning för att få ett tillförlitligt material. 
Det gjorde också att vi som intervjuare hade större möjlighet att lyssna in respondenterna 
och formulera relevanta följdfrågor. 
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Analys 
Kihlström (2007c) beskriver hur man i samband med analysen jämför de olika kategorier 
av uppfattningar som framkommit, samt vilka olika innebörder uppfattningarna har. 
Claesson (2002) menar att man genom djupintervjuer kan få klarhet i vilka uppfattningar 
olika människor har om olika fenomen. Marton (1981) anser att man ska kategorisera 
respondenternas uppfattningar och inte personerna själva. Detta överensstämmer med hur 
vi arbetat, vi ville inte karaktärisera personerna utan istället söka efter mönster i deras 
utsagor. 
 
När vi transkriberat intervjuerna samlades vi i gruppen och delgav varandra resultatet. Vi 
började med att utgå från våra intervjufrågor och se vilka utsagor som kunde knytas till 
dem. Eftersom vi använde oss av öppna intervjuer gick svaren in i varandra och det 
kändes naturligt att försöka sortera upp materialet på detta sätt för att sedan komma 
vidare. Efter att vi gjort denna uppdelning fortsatte analysarbetet genom att vi letade efter 
begrepp och resonemang som återkom på flera ställen i materialet och det är dessa vi 
utgått ifrån när vi sedan strukturerat vårt resultat. Nu var det inte längre aktuellt att ha 
frågorna som grund för uppdelningen utan det blev de olika kategorier vi hittat som fick 
styra uppdelningen. Malmqvist (2007) beskriver en liknande arbetsgång där man först 
utgår från frågeställningar för att grovsortera materialet och sedan i nästa skede se på 
materialet ur olika synvinklar för att hitta nya samband och sammanhang. Därefter kunde 
vi skönja mönster i utsagorna och för att kunna arbeta med materialet så kategoriserade vi 
det i olika områden.  

Reliabilitet/validitet 
Kihlström (2007a) förklarar att om man vill höja reliabiliteten på undersökningen i en 
kvalitativ studie är det viktigt att träna på att intervjua och observera innan man använder 
sig av redskapet i undersökningen, man kan dessutom använda sig av bandspelare eller 
videokamera som hjälpmedel. Vi har under utbildningens gång tränat på intervju som 
redskap vid flera tillfällen. 
 
Med validitet menas huruvida undersökningen är giltig och att man har undersökt det 
man tänkt undersöka och inget annat (Kihlström, 2007a; Thurén, 2007). Undersökningen 
kan få en högre validitet, menar Kihlström, om man anlitar en vetenskaplig utbildad 
person att granska och ge förslag på förbättringar av observationsmetodik, intervjufrågor 
eller enkätkonstruktion, detta benämns som innehållsvaliditet. Under vårt arbete har vi 
haft tillgång till en erfaren handledare som hjälpt oss med detta. Ett annat sätt att höja 
validiteten är att göra en förstudie för att prova sina tilltänkta verktyg. Är det något som 
inte fungerar bra har man möjlighet att förändra det inför den egentliga undersökningen. 
Vill man ytterligare höja validiteten på undersökningen kan man använda sig av flera 
undersökningsmetoder; ”triangulera”. Som vi redan nämnt funderade vi i ett tidigt skede 
på att använda oss av både observation och intervju, men eftersom vi såg det som 
viktigare att verkligen sätta fokus på det som lärare och rektorer berättade för oss så 
valde vi att enbart hålla oss till intervju som redskap i denna studie. En annan viktig 
faktor för validiteten är att rapporten ska vara så tydlig så att alla förstår (Kihlström 
2007a). 
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Urvalsgrupp 
Vi funderade på hur många personer som skulle ingå i undersökningen. Efter 
diskussioner i gruppen kom vi fram till att 6-9 personer nog skulle vara ett lagom antal 
för att vi skulle kunna ha en djupare diskussion med fler frågor. Detta innebar att vi inte 
kunde intervjua alla i de arbetslag som vi kontaktade. När vi valde ut vilka som skulle bli 
tillfrågade att delta i vår undersökning, så försökte vi få med lärare med olika lång 
yrkeserfarenhet, eftersom vi tror att det kan ge vårt material en större bredd. Om vi bara 
hade haft nyutexaminerade lärare i vår studie så skulle vi ha gått miste om alla åsikter 
från dem som varit verksamma en längre tid och upplevt förändringarna som kommit i 
och med övergången till ett målstyrt system. Även om vårt underlag är litet ville vi ha en 
variation i detta avseende. Vi tror att datan blir mer nyanserad om vi har denna bredd. 
 
Larsson (1984 i Kihlström, 2007c) skriver att om man vill få en större bredd av 
uppfattningar bör personer från flera olika grupper ingå i undersökningen, om man 
däremot vill ha speciella gruppers uppfattningar om ett givet fenomen så bör 
respondenterna väljas från enbart dessa grupper. Vår undersökning handlar om 
dokumentation och kvalitet i förskolan och därför var det självklart att fråga lärare som är 
verksamma där. Att vi också valde att intervjua rektorer beror på att vi ville ta del av 
deras aspekter och synvinklar. De är ju också en del av förskolan även om det inte är de 
som utför det faktiska dokumentationsarbetet i denna verksamhet. De rektorer vi 
intervjuat kommer från samma rektorsområden som lärarna i studien. I vårt resultatavsnitt 
har vi valt att ha fingerade namn på förskolor, lärare och rektorer. Förskolorna har fått 
namn efter olika frukter och bär: Ananasen, Bananen, Körsbäret och Vindruvan. Lärarna 
och rektorerna kopplas till respektive förskola eller rektorsområde genom att deras 
fingerade namn har samma begynnelsebokstav. 
 
Vi tycker att antalet intervjuer var lagom för vår studie. När vi gick igenom vårt material 
diskuterade vi om vi behövde fler intervjuer. Vi kom fram till att respondenternas svar 
var likartade på frågorna. Larsson i (Kihlström 2007c) menar att man bör intervjua så 
många att man upplever en viss mättnad i svaren, och i och med att svaren var så 
likartade så kändes det inte relevant att ha några fler intervjuer. Det hade dessutom varit 
svårt att hantera ett större material inom ramen av den tid vi haft till förfogande. 

Etiska principer 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och har upplyst 
våra respondenter om deras rättigheter i samband med studien. Detta gjordes genom ett 
missivbrev, (se bilaga 1), som lämnades ut personligen till de tilltänkta respondenterna 
omkring två veckor innan intervjutillfället. De etiska principerna för undersökningen 
förmedlades på så sätt i både muntlig och skriftlig form. 
 
I missivbrevet informerade vi om de fyra forskningsetiska principer som är; 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

• Informationskrav: Respondenterna blir informerade av undersökningens syfte 
och upplägg.  

• Samtyckeskrav: Deltagandet är frivilligt och att de kan avstå att svara på vissa 
frågor och även avbryta intervjun när som helst. 
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• Konfidentialitetskrav: respondenten informeras om att det finns 
konfidentialitetskrav, vilket innebär att vi inte lämnar ut namn eller 
personuppgifter.  

• Nyttjandekrav: Uppgifterna som kommer fram får bara användas i 
forskningssammanhang, i detta fall vårt examensarbete. 

 
Vi har talat om för respondenterna att de andra i arbetslaget inte kommer att få ta del av 
något som sagts under intervjun. Materialet kommer endast att användas för vår 
undersökning och vi har fingerade namn på personal och förskola så att ingen enskild 
person eller plats kan spåras. De har haft rätt att neka till vissa frågor även om de tackat 
ja till själva intervjun. Hade det varit flera som inte velat svara på en viss fråga så hade vi 
fått ta ställning till om vi skulle ta bort den ur materialet vid analysen. 

Resultat 
I detta avsnitt redogör vi för våra respondenters svar på intervjufrågorna (se bilaga 2). I 
samband med analysen såg vi mönster i vårt material som vi sedan kategoriserade. Dessa 
kategorier fick ge namn till våra underrubriker. Vi har valt att ge våra respondenter och 
förskolor fingerade namn för att det ska bli mer flyt i texten. 

Vardagspraktik 
Flera av lärarna nämner att man försöker satsa extra på att avsätta tid till att observera 
planerade aktiviteter. Genom att det finns en extra lärare i rummet ökar möjligheterna till 
att hinna iaktta och skriva ner vad som sker och vad som sägs. Detta kan då bli en bra 
utgångspunkt för reflektion kring det fortsatta arbetet. Verksamhetens dokumentation har 
förändrats avsevärt under de tio senaste åren. En lärare berättar att den i stort sett enda 
dokumentationen de hade var veckoplaneringen som man skrev i förväg för att veta vad 
de skulle göra, det dokumenterades inget efter aktiviteterna. 
 

Birgitta: ”Jag tycker att mycket av dokumentationen har varit så att vi ska visa hur 
duktiga vi är och då har man ju använt den för att lyfta fram det som är bra, men 
jag känner om vi ska gå framåt så måste man också lyfta fram det som är lite 
mindre bra. Vad har vi lärt oss, vilka erfarenheter kan vi ta med oss utav detta”?  
 
Rektor Kerstin: ”Jag vet ju att det är mer dokumentation idag det har också med att 
göra att vi har fått en läroplan, vi har fått ett uppdrag som har förändrats….jag tror 
nog att dokumentationen är mer professionell idag, man vet vad man ska titta på”. 

 
Genom att dokumentera och sedan diskutera det man skrivit ner kan arbetet utvecklas. 
Man kan sätta fokus på något konkret som man sett eller upplevt. Det är viktigt att sätta 
sig ner tillsammans och verkligen bestämma, hur gör vi för att gå vidare? Då finns det 
möjlighet att bryta strukturer och bygga upp nya.  

 
Rektor Kerstin: ”Jag tycker att hade man inte dokumenterat hade man mer famlat 
sig fram”.  
 
Anita: ”Vi måste gräva där vi står”. 
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Alla förskolor var överens om att en anledning till att dokumentera är att utveckla sitt 
arbetssätt och sin verksamhet. Genom att dokumentera kan man gå tillbaka och se vad 
man gjorde, hur barnen mottog det och vad de sade och hur man utifrån detta kan föra 
arbetet framåt. Någon nämner också att man dokumenterar för chefer och 
kommunledning bl.a. i form av kvalitetsredovisning och likabehandlingsplan.  

 
Rektor Kerstin: ”Förskolepersonalen ska dokumentera för sin verksamhets skull, 
för att se om de gör det de behöver göra för att våra barn ska utvecklas och lär… 
För sin egen och uppdragets skull….men sen tror jag inte att alla upplever det så”.  

 
En annan rektor menar att ett annat tillfälle när dokumentationen är väldigt värdefull är i 
samband med skolinspektionens besök. Då gäller att kunna visa hur man arbetar och hur 
man har arbetat. 
 

Rektor Berit: ”Både i skola och förskola är det viktigt med dokumentation *skratt* 
för att skolinspektionen kommer!….Nej, men det är faktiskt lite sanning i detta 
eftersom jag har blivit utsatt för detta ett par gånger och det är ganska allvarligt, 
man blir rätt så illa hanterad och hur mycket dokumentation man än har så vill de 
ändå ha mer”.  

Kvalitetssäkring 
På Ananasens förskola har de kvalitetstid fyra timmar i sträck där lärarna gemensamt går 
igenom kvalitetsredovisningen och eventuellt annan planering. De har sin kvalitetstid en 
gång per månad. När personalen har sin kvalitetstid tillsammans så finns det vikarier som 
tar hand om barnen på förskolans avdelning. På Vindruvans förskola har de ingen tid 
utsatt till kvalitetsredovisningen, de sitter i barngruppen och gör denna redovisning. Det 
blir ingen bra kommunikation eftersom alla inte kan sitta ner tillsammans och vara 
koncentrerade. På Körsbärets förskola sitter lärarna först i arbetslaget och sedan sätter sig 
hela förskolan för att tillsammans gå igenom vad som har hänt under året kring barnens 
baskunskaper och kommunens prioriterade mål som är inflytande och delaktighet. Första 
avstampet görs vid jul; vad har vi gjort i höst och hur går vi vidare till våren? Flera av 
lärarna tycker att det är svårt att få detta som ett naturligt inslag. En lärare talar om 
kvalitetsredovisning som något man måste göra, det är ett krav från kommunen. 

 
Vivianne: ”Jag gör den bara för kommunens skull faktiskt, det är för att vi måste 
göra den, inget annat.” 
 
Katrine: ”Jag kan inte säga att jag tänker på hur vi ska ha det i 
kvalitetsredovisningen, utan det blir mest: här är vi nu, hur ska vi gå vidare?”  
 

En av respondenterna påtalar att det inte fanns någon kvalitetssäkring utan man 
utvärderade bara sig själv och sitt arbete. En annan menar att det är svårt att få med 
nackdelar i kvalitetsredovisningen. Lärarna uttrycker att den inte är helt ärlig eftersom 
vissa omständigheter inte kan nämnas utan att någon lämnas ut. Även om man inte 
nämner någon vid namn kan det ändå bli tydligt i mindre grupper vem som åsyftas. Det 
blir ett dilemma att samma dokument används både som utvärdering av verksamheten 
och som marknadsföring, därför blir det svårt att formulera sig menar några lärare. Att 
den är offentlig gör att man inte kan skriva allt som skulle behövas för att beskriva den 
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verkliga situationen. Det blir en nackdel för oss själva menar en av lärarna, att vi gör så 
här eftersom vi då i förlängningen kanske inte får det stöd som skulle behövas just 
eftersom att vi inte kan/får uttrycka allt. 

 
Vivianne: ”Det vi lägger fram i vår kvalitetsredovisning är inte det som kommer 
upp till kommunen. Rektorn sållar och tar bara med det hon tycker är bra för 
verksamheten”.  

Utbildningens betydelse 
När läroplanen kom 1998 blev förskolans uppdrag tydligare, i och med att det blev 
strävansmål att arbeta mot. Men den har inte blivit riktigt förankrad och gett utslag förrän 
de fem senaste åren, menar en av respondenterna. Rektorerna påtalar att det krävs större 
professionalitet för att göra ett bra arbete i dagens förskola. Det talas om att den nya 
utbildningen ger bättre förutsättningar för att med ord kunna beskriva vad man gör. De 
menar att detta kan leda till att det bli konflikter mellan de nyutexaminerade och de som 
har arbetat många år i verksamheten. För att komma ifrån dessa konflikter menar en av 
respondenterna att det är viktigt att ha ett öppet klimat och bra samtalsmöjligheter 
personalen emellan, där man kan diskutera och få samma syn på dokumentation. 
 

Birgitta: ”… sen är detta hur duktig man är på att skriva och beskriva och jag 
tycker inte det ska hänga på det. Det kan jag tänka mej att en lärare med en äldre 
utbildning har svårt för även om de gör samma saker har erfarenheter och är 
jätteduktiga så tror jag att det är svårare för dom att uttrycka sig. 

 
Några nämner att det märks en påtaglig skillnad på förskollärare med en äldre utbildning 
jämfört med de med en nyare utbildning när det gäller att sätta ord på sitt arbete och 
synliggöra det för barn, föräldrar, kollegor och ledning. 

Tidsbrist 
Det förs en omfattande diskussion kring olika modeller om hur man ska få in 
dokumentationen i vardagen. Lärarna upplever att det tar mycket tid och kraft att hitta rätt 
balans mellan arbetet i barnguppen och dokumentationsarbetet. De känner att de är 
duktiga på att fotografera och skriva ner men har svårt att hitta former för att använda det 
material man har samlat in. En av lärarna nämner att man har en kontinuerlig dialog i 
arbetslaget, men tyvärr så dokumenteras det inte. De ser en fördel med att dokumentera 
diskussionerna, men tiden räcker inte till. På förskolan Ananasen har de ett system där de 
delar upp arbetet efter var och ens kunskap och kompetens. Sedan har de en barnlista där 
de prickar av att alla barn har fått exempelvis en matematisk dokumentation. På förskolan 
Vindruvan har de ingen tid utsatt för planering överhuvudtaget, de hade 
avdelningsplanering men den togs bort. Lärarna på Vindruvan känner att deras 
dokumentation hela tiden får göras när det är lugnt i barngruppen, därför får de dra ner på 
dokumentationen.  

 
Vivianne:” Vi får vår planering på personalmötet när rektorn har sagt det hon vill 
säga, då får vi passa på att planera. Ibland får vi en halvtimme, ibland en timme, vi 
vet aldrig hur mycket planering vi får”. 
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Rektor Kerstin: ”Jag tror att det är något som är lite svårt, det är något som vi 
pratar mycket om i personalgruppen hur man ska få in det i vardagen, det kanske är 
därför man har kommit längre med foton än med det andra”.  
 
Kajsa: ” Jag tror att man skulle få en helhetsbild om man dokumenterade och det 
skulle vidareutveckla arbetet framåt. Jag känner att det här med dokumentation 
brister hos oss men vi lägger tyngdpunkten på barnen”.  
 

Någon lärare nämner att man tar hand om fotodokumentationen när tid och tillfälle ges, 
men att planeringstiden inte används till detta. Oftast sker detta arbete i barngruppen och 
barnen kommer ibland och tittar och är intresserade. På en annan av våra utvalda 
förskolor går däremot en stor del av planeringstiden åt till att arbeta med 
fotodokumentationen på olika sätt. Man menar här att fotodokumentation ger mycket 
men att mängden foton ofta är svårhanterlig. Man arbetar på att finna sätt att ta hand om 
all insamlad dokumentation, både i form av foton och anteckningar, så att man verkligen 
får nytta av den och får en helhetsbild av barnen och verksamheten. Det handlar inte om 
att samla stora högar av material. För föräldrar och barn handlar det om att barnet trivs 
och mår bra.  
 
En rektor nämner att åtminstone i en övergångsperiod tar arbetet med IUP mycket tid i 
anspråk, inte minst för man måste tänka mycket på hur man uttrycker sig. 
 

Rektor Berit: ”…det är klart att det kan vara nu i början också, att det tar så otroligt 
mycket kraft för pedagogerna att lära sig detta. Det känns som att undervisningen 
och så, det får man se om man hinner med”.  

 
Personalen påpekar att det tillkommer administrativ dokumentation som egentligen inte 
har med uppdraget att göra exempelvis närvarorapporter, matschema, vikareanskaffning, 
arbetsmiljö och hälsa brandskydd, förmedla information från telefonsamtal, fylla i 
sjukfrånvaro (från försäkringskassan), samt schemaläggning för barn och personal. 
 

Vivianne: ”Jag tycker att allt mer arbete åligger på oss, det rektorn inte hinner 
med får vi göra klart, det städet inte hinner får vi ta, det köket inte hinner får vi 
också ta, det känns lite för mycket ibland, vi får nog säga ifrån snart.”  

Synliggöra verksamheten 
En gemensam sak för våra fyra förskolor är att de använder kameran som ett 
dokumentationsverktyg i vardagen. Bilderna används bland annat till att synliggöra 
verksamheten genom bildspel i hallen. Lärarna ser detta som ett bra sätt att få barnen 
delaktiga genom att de själva får beskriva händelser utifrån bilden. 
 

Barbro: ”Men, på något sätt är det nog lättare när det är något speciellt än det där 
som händer hela tiden, tyvärr”  

 
Katrine: ”Vi försöker att det ska ske kontinuerligt, vid olika tillfällen, att det 
inte bara är de här happenings, utan att det ska spegla barnen också”.  
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Asta: ”Vi fotograferar för föräldrar och barn. För barn gör vi det, för att deras 
lärande ska bli så bra som möjligt”.  

 
På Ananasens förskola arbetar de med daglig fotodokumentation i arbetet med sina tre 
huvudmål: inflytande, empati och föräldrakontakt. Med hjälp av läroplanen och barnens 
citat tydliggör man vilka vardagssituationer som främjar målen. 
 

Anita: ”De inte är inte de gulliga fotona vi är ute efter, utan det som är kopplat till 
målen och barnen själva, deras egen utveckling.”  

Barns lärprocesser 
Samtliga fyra förskolor arbetar med portfolio vilket innebär att man dokumenterar varje 
barns lärprocesser och förskolevardag i form av foto och text och barnens egna alster. Det 
togs betydligt färre bilder förr mest beroende på att man inte hade digitalkamera. De 
bilder som togs speglade nästan enbart speciella händelser så som utflykter och 
julfirande. Förr var det mer ett fotoalbum nu menar lärarna att man har ett annat fokus på 
lärandet, och att man försöker se en förändring, en utveckling.  

 
Anita: ”Man hade inget tänk bakom om att det var en läroprocess, nån sån 
dokumentation fanns inte.”  

 
På förskolorna Bananen och Körsbäret tillvaratogs barnens alster, sedan valdes ett fåtal ut 
för att symbolisera barnens utveckling i portfolion. Dessa alster kunde vara så väl 
spontana teckningar, som resultat av planerade aktiviteter, exempelvis månadens gubbe. 
 

Birgitta: ”Bland annat skriver de namn på teckningarna, och då kan barnen själva 
se hur utvecklingen går då med att skriva bokstäver och så.”  
 

På två av förskolorna ansvarar personalen gemensamt för insamlandet av material till 
samtliga barns portfolio så som teckningar och foton. Utformningen av själva portfolion 
har kontaktpersonen till de enskilda barnen ansvar för. Portfolion kan därför väldigt olika 
ut beroende på vem som ansvarar för den. 
 

Katrine: ”Jag menar att man ska spegla barnet i olika händelser och olika 
stämningar eller så där och då får man inte ta en bild och mena att det här speglar 
barnet för det kanske bara speglar just vid det tillfället.”  
 

På de andra förskolorna så arbetade de gemensamt med både materialinsamling och 
utformning av portfolion, de ansåg att man då lär känna alla barnen mer. De samtalar 
även mycket om barnen och deras utveckling, var det något speciellt som den ena hade 
sett som de andra inte hade tänkt på. På förskolan Ananasen vill de att all personal ska 
vara lika delaktiga i alla barn, sedan har de lagt upp arbetet efter var och ens 
kompetenser, alla har inte samma kunskap inom alla områden t.ex. när det gäller 
datorvana, lägga in bilder och text. 

 
Anita: ”…de är inte dom dära gulli gull bilderna. De fotona är vi inte ute efter, utan 
det som är kopplat till målen och barnen själva, deras egen utveckling”. 
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Kajsa: ”Nackdelarna är framförallt att tiden inte räcker till och givetvis hur man 
skriver ner saker, så det blir formulerat på rätt vis så det inte blir några missförstånd 
så att det blir negativt för barnen istället för positivt. Att man verkligen vet hur man 
ska formulera sig för det är en grej som ska vara positivt och föra barnens 
utveckling framåt. Ingenting får kännas som att det blir väldigt negativt. Då kan det 
göra med skada än nytta”. 

Barns delaktighet 
På förskolan Körsbäret är barnen delaktiga genom att de får vara med och välja kort och 
berätta om dem. Dessa läggs sedan i deras portfolio vid ett tillfälle varje termin. Barnen 
får även använda kameran till att själva ta kort på det de vill. Korten läggs sedan i deras 
fotomappar på datorn. Dessa bilder läggs på en cd skiva som barnen får ta med sig när de 
slutar på förskolan.  
 

Kajsa: ”Det är inte så grundlig dokumentation och det beror på att tiden inte räcker 
till, utan vi är med barnen när de är hos oss.” 

 
På Vindruvans förskola görs all dokumentation i barngruppen eftersom de inte har någon 
planeringstid alls. De får dokumentera när de kan. Eftersom de bara är två i sitt arbetslag 
så finns det ingen möjlighet att gå iväg från barngruppen och dokumentera, men därför 
kan också barnen vara med under dokumentationen på ett mer naturligt sätt och det blir 
en del av deras vardag.  
 

Vivianne: ”Vi hinner inte sitta ner på den här avdelningen, det är jag och en till 
som jobbar här, vi hinner inte diskutera vad, hur och varför om allt vi gör. Det blir 
mer muntligt, det funkar, det kör vi på. Det blir mer den dokumentationen, här och 
nu, vi hinner inte analysera det vi gör i den utsträckningen som jag hade velat”. 

 
 
Flera av lärarna nämner att man nu är mer medveten om att de är barnens läroprocesser 
som ska vara i fokus.  
 

Barbro: ”Men, just att man blir mer och mer medveten om att det inte bara görs för 
att visa upp i tamburen för föräldrarna som det kanske har varit i många år, utan att 
barnen själva ska se vad de har gjort, vad som hänt och hur de har utvecklats”.  
 
Kajsa: ”Framförallt för barnen ska det ju va och likadant för vår egen 
skull……även om jag har jobbat i många, många år så lär jag mig om hur barn lär 
sig och hur de utrycker sig.”  
 

Lärarna uttrycker även att portfolion är ett bra verktyg till att få barnen delaktiga i sin 
dokumentation, barnen uppmuntras till att tala om innehållet. De menar att de ska stå 
tillgängliga så att barnen lätt kan ta ner dem och titta i dem tillsammans med en kompis. 
 

Birgitta: ”Dels kan vi visa föräldrarna men också för att barnen kan visa dem: Titta 
här mamma, titta här pappa vad jag har gjort! Då kan barnet, stärkt av bilderna, 
prata om det”.  
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Utvecklingssamtal 
På alla fyra förskolorna använder de också portfolion som ett underlag i 
utvecklingssamtalet. En av lärarna nämner att på hennes förskola gör de sin IUP 
tillsammans med föräldrarna på utvecklingssamtalet, de menar att föräldrarna är viktiga 
och att det därför är viktigt att de är delaktiga i sitt barns dokumentation. 

 
Asta: ”Vi gör IUP:n tillsammans med föräldrarna, det gör föräldrarna delaktiga i 
dokumentationen om deras barn” 
 
Vivianne: ” Fördelarna med att dokumentera, när vi hinner med det, är att det är bra 
att ha som grund för utvecklingssamtalen. Det blir mycket roligare att hålla 
utvecklingssamtalen, att de kan se vad vi gör här”.  

 
Personalen upplever det som att det är uppskattat av föräldrarna, samtidigt som man får 
se barnet ur ett annat perspektiv. De som har arbetat lite längre upplever att själva 
utvecklingssamtalet har förändrats markant under åren. En lärare beskriver att samtalen 
förr bara var ett förmedlingssamtal där man fokuserade på barnets trivsel på förskolan. 
Idag är samtalet mer en del av ett sammanhang där dokumentation både före och efter är 
en viktig del, menar hon. 

 
Kajsa: ”Om man tänker tillbaka 20 år så hade man inte alls det utvecklingssamtalet 
om barnen då, man hade samtal med föräldrar men det var inget som skrevs ner 
utan det var en muntlig dialog”  
 
Kajsa: ” Det är ju många barn. Barn som har problem och barn som inte har 
problem, det ska stå något om dem också. Att alla barn ska ha något dokumenterat 
för alla barns lärande går ju framåt, även om man har svårt eller lätt för sig. Det är 
bra att det finns grejer att ta på”.  

Barn i riskzon 
Alla fyra förskolorna använder sig utav observation som ett verktyg för att få ett underlag 
och medvetandegöra sina iakttagelser. Detta kan vara av särskild betydelse om det är 
något barn som behöver följas upp. Man upplever att dokumentationen har ett värde när 
man har barn man funderar lite extra kring, det blir lättare att se, följa upp och synliggöra. 
De använder dokumentationen som underlag när man går vidare med barnärenden.  
 

Rektor Kerstin: ”Vi har lite på fötterna, vi svävar inte i det blå.”  
 
Katrine: ”Barn som man har varit lite oroad över kan man helt plötsligt se att det 
faktiskt händer saker och ting”.  

 
På förskolan Ananasen arbetar de mycket med barnens sociala relationer. Där använder 
de RUS som modell för att dokumentera barns utveckling. Två av de andra förskolorna 
använder sig av TRAS som utgångspunkt för observationer kring språkutveckling.  

 
Asta: ”Man får inte anta, man måste säkerställa allt, det är skitsvårt.”  
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Rektor Berit: ”Det används mest i specialpedagogiskt syfte så att säga, om det är 
något barn man vill titta lite extra på….för jag tycker inte att man ska ’TRAS:a’ 
sönder alla barn”. 

 

Resultatsammanfattning 
Vår studie visar att dokumentation i förskolan bidrar till att synliggöra barnen och deras 
vardag. Dokumentation är ett bra verktyg i utvecklingsarbetet av både verksamheten och 
barns läroprocesser. De lärare som arbetat en längre tid i verksamheten ser en stor 
förändring, de upplever att medvetenheten ökat och att dokumentationen är en bidragande 
faktor till detta. Lärare och rektorer uttrycker att det blivit en högre kvalitet i 
verksamheten och att denna kvalitet är lättare att säkerställa med hjälp av dokumentation. 
Från att inte haft någon annan dokumentation än planeringskalendrarna att gå tillbaka till, 
har man nu en omfattande dokumentation som skildrar så väl verksamheten som barnens 
utveckling. Denna förändring har medfört att man nu säger sig arbeta mer medvetet med 
barns lärande och med att föra verksamheten framåt. Tidigare dokumentation är en 
tillgång när man ska se hur arbetet utvecklats och hur man ska gå vidare.  
 
Trots fördelarna med att dokumentera upplever lärarna en fara med att dokumentationen 
tar allt mer tid i anspråk. I studien framgår även att lärarna ännu inte har hittat de rätta 
formerna för att kunna arbeta med dokumentation på ett optimalt sätt. De uttrycker att 
man kommit ganska långt med insamlandet av material, främst foton, men att det ofta 
saknas tid, rutiner och verktyg för att arbeta vidare med materialet. 
 
En annan sak som framkommit är att det ställs andra krav på lärares professionalitet 
sedan uppdraget blev tydligare i och med läroplanens införande för drygt tio år sedan. 
Lärarna påtalar att det kan vara svårt att med ord formulera det pedagogiska arbetet 
eftersom detta inte hade lika stort fokus i de äldre utbildningarna. 
 
Gemensamt för de fyra förskolorna är att de använder sig mycket av fotografering som ett 
sätt att dokumentera i vardagen. Detta är den dokumentationsform de tycker sig kommit 
längst med. Sedan digitalkameran introducerades innebär det en snabb återkoppling och 
ett effektivt sätt att tydliggöra verksamheten för både barn och föräldrar eftersom bilder 
är talande och kan ge ett berättarstöd. 
 
Dokumentationen i sig är utvecklande och en god hjälp att föra verksamheten framåt, den 
är också en viktig komponent när lärarna diskuterar barnärenden och tillhörande åtgärder 
och uppföljningar. Kvalitetsredovisningen som dokument upplevs som komplicerad 
eftersom den måste vara helt objektiv. Dessutom ser de ett problem med den eftersom 
den har dubbla funktioner, den används både som marknadsföring och utvärdering. 
 
Dokumentation upplevs sammanfattningsvis som ett effektivt verktyg i kvalitetsarbetet. 
Lärarna och rektorerna i studien ser stora vinster med dokumentation, men framhåller 
också att det återstår en del arbete med att få det att bli ett naturligt inslag i vardagen. De 
har ännu inte funnit de rätta modellerna. Främst handlar det om att utarbeta strategier för 
att tillvarata och nyttja det insamlade materialet på ett bra sätt. Flera lärare upplever att 
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man är duktig på att ta kort och i vissa fall även att dokumentera skriftligt men man vet 
inte riktigt hur man ska hantera drivorna av material. 

Diskussion 
Följande avsnitt är uppdelat i fyra delar där vi diskuterar vårt resultat, vår metod samt 
redogör för didaktiska konsekvenser och slutligen ger förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Vi redogör för intressanta delar av vårt resultat, där vi knyter an till bakgrunden och vår 
teoretiska ram.  

Professionalitet 
Dokumentationen har förändrats markant den senaste tioårsperioden i och med att 
läroplanen infördes 1998. Uppdraget blev då tydligare och Lindgren (2008) menar att det 
numer krävs mer utvärdering och uppföljning för att man ska kunna säkerställa att 
verksamheten nått upp till målen. Här ser vi en koppling mellan ökad dokumentation och 
det nya målstyrda systemet. Vi ser även paralleller till Bronfenbrenner (1979) där beslut 
på makronivå påverkar verksamheten i förskolan. Det krävs helt enkelt mer 
dokumentation för att man ska kunna gå tillbaka och se vad man har gjort och hur man 
med utgångspunkt i detta kan hitta vägar till förändring och vidareutveckling. I vår studie 
framgår det att man idag är mer fokuserad på barns lärprocesser. Dokumentationen 
används också för att synliggöra och marknadsföra förskolorna och det har därför blivit 
viktigare att sätta ord på det man gör. 
 
Maltén (1995) menar att i dagens målstyrda förskola ställs det högre krav på 
verksamheten vilket betyder att det behövs mer tid för planering och dokumentation. Vi 
tolkar detta som att det faktum att det finns nedskrivna mål och styrdokument gör att 
olika instanser, såsom föräldrar och kommunledning, kan ha högre förväntningar på 
verksamheten. För att kunna tillgodose dessa krav och bedriva en verksamhet med 
kvalitet så anser vi att det krävs att arbetslaget gemensamt ges möjlighet att diskutera, 
reflektera och analysera kring det dagliga arbetet. På en av förskolorna i studien hade de 
ingen avsatt planeringstid alls, utan all planering fick ske i barngruppen i mån av tid. 
Gemensam planering hade man i slutet av arbetsplatsträffarna när alla andra punkter var 
genomgångna. Omfattningen av denna tid kunde därför variera. Vi tycker att detta är 
skrämmande. Det finns många krav som dessa lärare ska leva upp till, men ingen tid att 
diskutera ostört tillsammans och inte heller någon möjlighet att gå ifrån för att förbereda 
aktiviteter. Lärarna kan alltså inte göra ett optimalt arbete, deras kompetens skulle kunna 
tas betydligt bättre till vara om de fick möjligheter till planering och reflektion, både i 
grupp och enskilt. Att dessa lärare dessutom hela tiden åläggs nya arbetsuppgifter, bland 
annat köks- och städuppgifter gör att denna arbetssituation är helt orimlig menar vi. 
 
Det krävs att lärarna i förskolan är engagerade och har kunskap om hur barn lär och hur 
miljön påverkar för att verksamheten ska ha en god kvalitet (Sheridan, 2001). Att ha ett 
tydligt ledarskap samt gott samarbete med hemmen är också betydelsefulla faktorer för 
att nå en god kvalitet, menar Mortimore (1991 i Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
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Vi tycker att detta stämmer bra med vad Bronfenbrenner skriver om hur olika miljöer i 
barnets omgivning samspelar och påverkar barnets utveckling. 
 
Vår studie visar att lärarna ser vinster med dokumentation. De menar att medvetenheten 
har ökat och det blivit lättare att utvärdera och vidareutveckla sin verksamhet. En utökad 
dokumentation hade kunnat utveckla både lärarna och verksamheten ännu mer, men än 
har man inte hittat de rätta formerna för att utnyttja det insamlade materialet optimalt. På 
grund av att det saknas strategier för sortering och reflektion blir det allt för tidsödande.  
 
Yrkesrollens förändring 
Vår studie visar att det krävs större professionalitet för att arbeta i dagens förskola. 
Persson och Tallberg Broman (2002) beskriver hur lärare inte riktigt känner igen sin 
arbetssituation, det stämmer inte med den bild de från början haft av yrket. De upplever 
en osäkerhet inför sin professionalitet eftersom att de inte känner sig kompetenta för de 
nya uppgifterna som har tillkommit. Vår studie visar att förändringen har fört mycket gott 
med sig, genom ökad dokumentation har man blivit mer medvetna om vad man gör. Men 
lärarna uttrycker också en frustration över att inte hinna med alla arbetsuppgifter. Det 
finns en medvetenhet hos lärarna att dokumentation inte alltid kommer till sin rätt 
eftersom det saknas rutiner för att hitta tillfällen att ta hand om det insamlade materialet 
på ett optimalt sätt. Det är svårt att hitta former för att få en balans mellan tiden i 
barngruppen, tid för dokumentation och andra kringuppgifter, enligt lärarna i studien. 
Administrativa uppgifter tar mycket tid, tid som lärarna upplever tas från barnen. 
Gannerud och Rönnerman (2007) skriver att lärare helst framhåller lärandet som det 
viktigaste i sitt arbete. Trots detta visar deras studie att en mycket stor del av deras 
arbetstid går åt till andra arbetsuppgifter, dels administrativa men också många sysslor 
som måste göras för att vardagen ska fungera. 
 
Detta dolda arbete är en förutsättning för att skapa en god lärandemiljö. Gannerud och 
Rönnerman (2007) resonerar kring om detta kan ha ett samband med våra specifika 
könsroller där det ingår i den kvinnliga identiteten att serva andra. I vår studie nämndes 
de administrativa uppgifterna så som närvarolistor, vikarieanskaffning, intyg mm, 
däremot var det bara en som nämnde övriga sysslor som exempelvis dukning, 
undanplockning, sortering, tömning av torkskåp mm. Vi funderar på om det kan vara så 
att dessa uppgifter ses som så självklara att vi inte explicit uttrycker dem som 
arbetsuppgifter. Även Kveli (1994) uttalar att lärare fått fler och större ansvarsområden i 
och med decentraliseringen. Detta gör, enligt henne, att många lärare upplever att det är 
svårt att hinna med allt som ska utföras. Hon menar också att ekonomiska faktorer kan 
göra att det är svårt att leva upp till de ideal man eftersträvar.  
 
Enligt vår studie har det nya arbetssättet och de nya kraven i förskolan medfört att 
skillnaden mellan lärare med olika utbildning upplevs större. Lärare med en äldre 
utbildning har förmedlat att de känner sig frustrerade över att de inte kan sätta ord på sin 
kunskap och observationer lika lätt som de med nyare utbildning, vi tycker oss ana ett 
slags mindervärdeskomplex. Det blir tydligt hur beslut på makronivå, i det här fallet 
lärarutbildningens utformning, ger utslag i verksamheten under lång tid. 
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Yrkesspråk 
Mycket av det arbete som bedrivs i förskolan betecknas ofta som tyst kunskap (Kihlström 
1998). Det är viktigt att kunna sätta ord på det man gör för att motivera sitt val av 
aktiviteter och arbetsmetoder inför föräldrar och ledning, precis som Heikkilä (2005) 
betonar. Lärare och rektorer i vår studie ansåg att det är lättare för dem med en nyare 
utbildning att sätta ord på sitt arbete och denna kompetens är något som efterfrågas mer 
och mer. Vår studie visar att dokumentation blivit en större del av uppdraget och att det 
därmed ställs större krav på att kunna uttrycka sig i skrift. Det har blivit viktigare att 
förmedla sin kunskap och redogöra för sin verksamhet både muntligt och skriftligt. 
Bronfenbrenner (1979) beskriver hur olika arenor i en människas omgivning på olika sätt 
samspelar med varandra på en s.k. mesonivå. Studien visar att förskolan på olika sätt står 
i förbindelse med andra aktörer inom skolvärlden och även med hemmen, exempelvis 
genom att skriva kvalitetsredovisningar och genomföra utvecklingssamtal. När det 
handlar om föräldrakontakten är också informationen i hallen av stor betydelse. Detta 
innebär att verksamma i förskolan behöver sätta ord på sitt arbete i en annan utsträckning 
än tidigare.  
 
Arbetslaget 
Sheridan (2001) betonar att arbetslaget och dess förutsättningar alltid ska vara 
utgångspunkt när kompetensutveckling utformas. Arbetslaget kan genom dokumentation 
och utvärdering se hur arbetet i den egna verksamheten kan utvecklas, menar hon. Ett sätt 
enligt Sheridan är att använda sig av ECERS där man observerar vardagliga rutiner och 
miljöer. 
 
Några av lärarna i vår studie poängterar att det är viktigt att man i arbetslaget sätter sig 
ner tillsammans och tittar på dokumentationen som har gjorts, därifrån kan man sedan 
förändra och strukturera upp den fortsatta verksamheten. Doverborg och Anstett (2003) 
framhåller att dokumentationen är ett stöd i diskussionen kring utvecklingsbehovet i 
förskolan. Vi anser att det är eftersträvansvärt att man tillvaratar var och ens kompetenser 
för att bygga en bra verksamhet. Hur lärarnas samarbete på mikronivå fungerar är av stor 
betydelse för verksamheten. På förskolan Ananasen har man anammat detta och genom 
att ha tydliga ansvarsuppgifter i dokumentationsarbetet har man funnit former som 
fungerar i vardagen. 

Att göra vardagen synlig 
Genom dokumentation lär man känna barnen i gruppen, man ser sådant som kanske 
annars inte blivit uppmärksammat, menar Sheridan (2001). Det blir ett sätt att synliggöra 
sin verksamhet, samt ett verktyg för reflektion. När det handlar om barn som av en eller 
annan anledning behöver extra stöd visar vår studie att dokumentation är ett bra stöd för 
att kunna upptäcka, kartlägga och följa upp barnet på ett professionellt sätt. Genom att 
dokumentera finns det något konkret att visa och det finns möjlighet att se en utveckling. 
 
Fotografering 
Doverborg och Anstett (2003) nämner fotografering som ett vanligt sätt att dokumentera 
händelser i vardagen. Detta var något som förekom på samtliga förskolor i vår studie. 
Rektorerna menade att denna dokumentationsform har utvecklats mer än den övriga 
dokumentationen. Kroeger och Cardy (2006) förmedlar att bilder är ett bra sätt för att 
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synliggöra vardagen och ett bra stöd för barnen när de exempelvis ska berätta för 
föräldrarna om sin dag. Detta nyttjades frekvent på förskolorna i vår studie genom digital 
fotoram eller bildspel på datorn som stod synligt i hallen. 
 
Studien visar att det skett en övergång från att enbart fotografera speciella händelser till 
att mer fokusera på vardagen och allt som händer där. Bilderna ska spegla barnen och 
deras vardag. Campner och Persson (2000) menar att barnens läro- och utvecklings-
process kommer mer i fokus och att lärarna blir mer medvetna om varje barns förmågor. 
Dokumentationen blir även en bra grund vid föräldrasamtal, menar de. Detta framkom 
också i vår studie då alla fyra förskolorna i vår studie använde portfolion som 
utgångspunkt vid föräldrasamtalet. Här är fotografierna en viktig del. Portfolion blir ett 
sätt att tydliggöra barnets vardag och en hjälp för föräldrar och barn att följa utvecklingen 
(Krok & Lindewald 2005). Kroeger och Cardy (2006) uttrycker att detta arbetssätt gör att 
man kan komma närmare barnets tänkande, vilket i sin tur bidrar det till att man lättare 
kan få en förtroendefull relation till barnet och dessutom att man har en bra utgångspunkt 
när man ska forma en adekvat verksamhet. 
 
Fotografering används alltså som ett sätt att skildra den verklighet barnet befinner sig i. 
En av lärarna nämnde faran med att låta enstaka fotografier skildra ett barn. Lindgren och 
Sparrman (2003) menar att det är en myt att bilder visar verkligheten som den är. Det är 
alltid någon som bestämmer vad som ska fotograferas och vilka foton som sedan visas. 
De menar att det finns en del etiska frågetecken kring detta. Är det rätt mot barnen att 
fånga alltmer av det de gör på bild enbart för att man till varje pris ska synliggöra sin 
verksamhet? De anser att barnens integritet borde beaktas mer i dessa sammanhang. Vi 
har själva blivit uppmärksamma på detta under arbetets gång och vi har fått oss en 
tankeställare. Det är oerhört lätt att stämpla ett barn genom våra val av 
fotograferingstillfällen. 
 
Barns delaktighet 
Vi har i vår studie några få exempel på hur barnen deltar i dokumentationsarbetet bland 
annat genom att välja kort till portfolion. För att dokumentationen ska kunna ge barnen 
en förståelse för sitt eget lärande bör de själva få delta aktivt i arbetet, exempelvis genom 
att själva välja fotografier och formulera text till materialet. Barnet kan delta på olika sätt 
beroende på mognad. Genom att vara aktiva i arbetet kan barnen också ges möjlighet att 
tillsammans med läraren samtala om och reflektera kring läroprocesser (Campner & 
Persson, 2000; Doverborg & Anstett, 2003). Krok och Lindewald (2005) menar att man 
genom portfolio tydliggör barnets utveckling och barnet kan med hjälp av den få syn på 
sin egen utveckling och se sig själv i ett större sammanhang. Bronfenbrenner (1979) 
menar att samspelet mellan individer på mikronivå främjar utvecklingen. Här ser vi 
möjligheter genom att barn och vuxna samtalar om exempelvis portfolions innehåll. 
 
Kvalitetsredovisning 
Kvalitetsredovisningens dubbla roller nämns som ett problem i vår studie. Att ett och 
samma dokument ska fungera som både utvärdering och marknadsföring är 
problematiskt. Skolverket (2005) menar att även brister i måluppfyllelsen ska anges, detta 
för att hitta sätt att arbeta vidare. Genom att även uppge hur man tänker åtgärda 
problemet blir dokumentet framåtsträvande. I vår studie framgår det dock att lärare 
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undviker att nämna negativa aspekter eftersom det inte ser bra ut i ett offentligt 
dokument, ett dokument som bland annat kan ses av föräldrar som ska välja förskola åt 
sitt barn. En annan anledning till att vissa omständigheter utelämnas är, enligt studien, att 
lärarna är rädda att enskilda barn lätt ska kunna utpekas, även om dessa naturligtvis inte 
nämns vid namn. Lärarna önskar att även de negativa delarna i verksamheten och 
eventuella brister skulle kunna uttryckas i kvalitetsredovisningen eftersom ett av syftena 
med denna är att se hur kommunens resurser bäst ska fördelas. Vi tycker att 
kvalitetsredovisningen i och med sina dubbla roller inte blir ett dokument som på allvar 
speglar verksamheten. Karlsson Vestman och Andersson (2007) poängterar att denna 
form av utvärdering alltmer handlar om marknadsföring. Den kritiska granskningen 
kommer i skymundan. 

Didaktiska konsekvenser 
Vi tror att det finns stora möjligheter för förskolan att kombinera arbetet med 
dokumentation och barns inflytande. Tidsaspekten nämns ofta som ett hinder i arbetet 
med dokumentationen, det är svårt att få in allt som ska göras i vardagen. Vi tror att med 
rätt verktyg, exempelvis bärbara datorer som finns inne på avdelningen, så har man större 
möjligheter att få in dokumentationsarbetet som en naturlig del. På förskolorna i studien 
gjordes det mesta av dokumentationsarbetet av lärarna själva när tillfälle gavs. Syftet med 
att barnen själva deltar är att de blir medvetna om sin egen lärprocess samt att de blir 
delaktiga i ett större sammanhang. Detta förutsätter naturligtvis att barnet och läraren har 
en dialog om det de ser. Ofta skrivs kommentarer och minnesanteckningar till fotografier. 
Detta kan bidra till barns intresse för den skriftspråkiga världen. Om barnet är med och 
skriver dessa får man som lärare också möjlighet att ta del av barnens tankar i ett naturligt 
sammanhang. Det lilla barnet kan vara delaktigt genom att titta och peka på fotografierna. 
Vi tror att det är bra om fotografierna är så nya som möjligt för att barnet ska minnas 
känslan av händelsen. Så småningom kan barnet beskriva med ord och i förlängningen 
kan de själva delta i skrivandet efter sin egen förmåga. 
 
Ett sätt att utveckla sin verksamhet med hjälp av dokumentation är att observera sin 
vardagliga verksamhet. Vi fick exempel på hur lärare turades om att observera i samband 
med samlingar. Detta gjorde att den som hade hand om samlingen kunde koncentrera sig 
på det och en annan lärare skötte dokumenterandet. Genom detta arbetssätt upplevde man 
att man kunde få syn på sådant som annars lätt hade blivit förbisett. Materialet kan då bli 
en bra utgångspunkt för reflektion kring det fortsatta arbetet. Vi anser att det skulle kunna 
ge mycket att använda sig av detta arbetssätt även i samband med andra vardagliga 
situationer, såsom när barnen ska gå ut eller in eller när man sitter och äter. Vi har 
upplevt att övergångar mellan olika aktiviteter ofta skapar konflikter mellan individer.  
 
Det vore intressant att observera och dokumentera dessa tillfällen för att se hur man 
skulle kunna få dessa situationer att fungera smidigare. Vi menar att man kan få syn på 
läroprocesser som faktiskt finns i de vardagliga rutinerna och kanske hitta sätt att utnyttja 
dessa bättre. Genom att få syn på dessa situationer tror vi också att man skapar tillfällen 
för barnen att dels i lugn och ro försöka själva och kanske till och med kunna använda sin 
nyvunna kunskap genom att hjälpa en kompis, exempelvis i samband med påklädning i 
hallen. 
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Vi anser att ECERS vore en gångbar modell för att säkerställa kvaliteten på förskolan. I 
denna modell studerar man vardagliga situationer och miljöer på förskolan för att se hur 
väl dessa lever upp till läroplanens mål. Till skillnad från RUS och TRAS är ECERS 
inriktat på verksamheten och inte på enskilda individer. Vi behöver ställa oss frågan vad 
som är viktigast. Vi funderar på om det inte vore bättre att fokusera på verksamheten än 
på enskilda barn i första hand. Barnen har inte mycket att sätta emot den accelererande 
dokumentationen och vi har under arbetes gång blivit uppmärksammade på de etiska 
aspekterna av detta. Är det rätt att skildra barns vardag genom att analysera utifrån den 
vuxnes perspektiv i syfte att synliggöra verksamheten?  
 
För att inte dokumentationen ska blir övermäktig anser vi att man måste vara medveten 
om vad som ska dokumenteras, i vilken mängd och varför. Att ha ständigt växande högar 
med insamlad data som man aldrig hinner reflektera kring ger inga positiva effekter. Det 
blir bara ytterligare ett stressmoment.  
 
Vi tycker att det vore önskvärt att alla arbetsuppgifter sågs som lika värdefulla och hade 
samma status. Samtliga i verksamheten behövs för att helheten ska fungera. I ett arbetslag 
har man gemensamt ansvar, detta innebär inte att alla behöver göra allt, men man behöver 
vara insatta i varandras uppgifter. Det hade underlättat om alla i förskolan hade haft 
ungefär samma grundförutsättningar, exempelvis likvärdig utbildning. 

Metoddiskussion 
Vi har använt oss av öppna frågor. Marton (1994 i Kihlström, 2007b) förordar denna typ 
av intervju om man vill att intervjun ska ha formen av ett samtal. Vi tyckte att detta 
fungerade bra. Frågorna ledde till att vi fick ett rikt material, frågorna var aktuella, alla 
våra respondenter var intresserade av ämnet och det ledde till en bra diskussion. Eftersom 
vi ansåg att ämnet var välkänt för samtliga respondenter valde vi att inte lämna ut 
frågorna i förväg. Vi tror att om vi hade gjort det hade respondenterna försökt hitta ”rätt” 
svar och vi ville ha deras spontana utsagor. Trost (2005) menar att för att få ett bättre 
underlag så bör man ställa följdfrågor och be respondenten utveckla sina svar. Detta 
fungerade bra och föll sig naturligt. 
 
Eftersom vi alla tre har erfarenhet från arbete i förskola så underlättade det för oss att få 
tillträde till forskningsområdet (Gannerud och Rönnerman 2007). Faran med detta är att 
respondenten inte säger allt därför att han eller hon ser det som självklart att vi förstår vad 
som menas. Som vi redan berört gjorde detta att vi fick be respondenterna att vara 
övertydliga för att vi skulle få ett rikt och bra material att utgå ifrån. Det gällde också för 
oss att hålla inne med vår förförståelse för att inte styra respondenterna i en viss riktning, 
vilket poängteras av Kihlström (2007b). Att vara bekant med respondenterna gjorde att 
de, som vi uppfattade det, kände sig bekväma med intervjusituationen, och detta ledde till 
att intervjun fick formen av ett samtal, vilket vi också avsett. 
 
Vi bestämde att vi skulle genomföra tre intervjuer var. Vi valde ut respondenter med 
olika lång arbetslivserfarenhet för att få med fler olika aspekter på dokumentation och 
kvalitet. Vi upplevde att detta gav vår undersökning ett bra underlag. Vi valde att ha med 
både lärare och rektorer med anknytning till förskolan. Detta tycker vi gav ett bredare 
resultat eftersom vi fick ta del av resonemang med delvis olika synvinklar. I samband 
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med citat har vi valt att skriva ut om det är en rektor som uttalat sig eftersom vi anser att 
de utifrån sin roll kan se saker ur en annan synvinkel och att detta kan vara intressant att 
lyfta fram i undersökningen. 
 
Vi valde bort gruppintervjuer och vi anser att det valet var riktigt eftersom det dels hade 
varit svårt att få ihop hela arbetslag på en och samma gång, dels hade det också varit svårt 
att sortera materialet och veta vem som sa vad, vilket vi tror hade försvårat för oss att få 
fram tydliga och användbara citat. 
 
Under studiens gång har vi gemensamt arbetat fram samtliga kapitel. Var och en har läst 
litteratur som vi sedan gemensamt diskuterat och sammanställt. Efter att var och en gjort 
tre intervjuer så delgav vi varandra innehållet i dessa och hjälptes sedan åt med att 
analysera och hitta mönster. Med utgångspunkt från detta har vi sedan skrivit vårt resultat 
och diskuterat oss fram till didaktiska konsekvenser samt förslag på vidare forskning. 

Förslag på fortsatt forskning 
Vi tycker att det vore intressant att ta reda på mer om vilka olika modeller som används 
inom dokumentation. Vad i dessa är det som fungerar bra och vad kan förbättras? Vi 
tänker då på hela dokumentationsprocessen, både hur man dokumenterar och hur man 
sedan använder dokumentationen för att utveckla och reflektera över sin verksamhet. 
 
Vi har under undersökningens gång blivit uppmärksamma på de etiska aspekterna av 
dokumentation. Det hade varit utvecklande att få veta mer om hur lärare i förskolan ser 
på dokumentation med barnens bästa i fokus. Vad väljer man att dokumentera och 
varför? Vilka får se dokumentationen och vilken betydelse får dessa val i förlängningen? 

Tack! 
Vi vill ge ett varmt tack till de lärare och rektorer som har deltagit i vår studie. Vi 
uppskattar att ni ville dela med er av er tid, kunskap och erfarenhet. Vi hoppas att det 
blivit lika lärorikt och utvecklande för er som för oss. 
 
Ett stort tack vill vi också rikta till vår eminente korrekturläsare Mats Winbro som varit 
till ovärderlig hjälp. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Rauni Karlsson för hennes hjälp och stöttning under 
arbetes gång. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från högskolan i Borås (Campus Varberg) som gör ett examensarbete 
där vi är intresserade av att undersöka hur rektorer och lärare i förskolan resonerar kring 
dokumentation och kvalitet. Ni är en av dem som vi önskar intervjua i samband med 
detta.  
 
Medverkan är frivillig och om ni tackar ja har ni ändå möjlighet att avstå från vissa frågor 
och ni har också rätt att avbryta om ni så vill. Allt material som vi får in kommer enbart 
att användas för denna undersökning och intervjuerna kommer att raderas efter 
examensarbetets godkännande. Inga namn på vare sig personer eller arbetsplatser 
kommer att kunna utläsas i uppsatsen. 
 
En av oss kommer att besöka er, besöket kommer att ta högst en timme och det vore 
önskvärt att vi får tillgång till ett rum där intervjun kan ske. För att det ska vara enklare 
för oss som intervjuar att bearbeta materialet så har vi tänkt spela in samtalet. Har ni 
invändningar mot detta så vore vi tacksamma om ni meddelar oss i förväg.  
 
Intervjun kommer att ske veckorna 45-46. 
Vi kommer inom kort att kontakta er personligen per telefon för att boka en tid för 
intervjun. Ring gärna om ni undrar över något! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Agneta Troedsson, Charlotta Richardsson och Camilla Winberg. 
0730 379964          0701 500552                                0709 790990 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till lärare i förskolan 
 

1. Berätta vad ni dokumenterar och ge exempel. 
 

2. Har du ansvar för något specifikt område inom 
dokumentationen? 

 
3. Vid vilka tillfällen dokumenterar ni? 

 
4. Ge exempel på hur ni använder dokumentation. I vilken form och 

när? 
 

5. Hur får ni in dokumentationen i vardagen? 
 

6. Hur gör ni all personal delaktig i dokumentationen? 
 

7.  Hur gör ni barnen delaktiga i dokumentationen? 
 

8.  För vems skull dokumenterar ni? 
 

9. Vilka får se dokumentationen? 
 

10.  Vilken feedback får ni och från vilka? 
 

11.  Vad ser du för fördelar med att dokumentera? 
 

12.  Finns det några nackdelar med dokumentation? 
 

 Hur har dokumentationen förändrats genom åren? 
 

 Hur har du upplevt förändringen av dokumentationen och hur 
påverkar det ditt arbetssätt? 

 
13.  Ge exempel på hur dokumentationen bidrar till kvalitet på din 

förskola? 
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Intervjufrågor till rektorer för förskolan 
 

14. Ge exempel på vad man dokumenterar på dina förskolor? 
 

15. Vid vilka tillfällen dokumenterar din personal? 
 

16. Ge exempel på hur din personal använder dokumentation. I 
vilken form och när? 

 
17. Hur får din personal in dokumentationen i vardagen? 

 
18. Hur bidrar du till att all din personal blir delaktig i 

dokumentationen? 
 

19.  Hur upplever du att personalen gör för att få barnen delaktiga i 
dokumentationen? 

 
20.  För vems skull dokumenterar förskolepersonalen? 

 
21. Vilken dokumentation från dina förskolor tar du del av? 

 
22.  Vad ser du för fördelar med att dokumentera? 

 
23.  Finns det några nackdelar med dokumentation? 

 
 Hur har dokumentationen förändrats genom åren? 

 
 Hur har du upplevt förändringen av dokumentationen och hur 

påverkar det dina förskolors arbetssätt? 
 

24. Ge exempel på hur dokumentationen bidrar till kvalitet på din 
förskola? 
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