
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Avancerad nivå 

Tre sätt att tänka kring dokumentation 
 

En studie av tre förskolors dokumentationsarbete 
 

 
 

 

 

Författare: Frida Ternström 
Handledare: Lee Nordevald Sjöberg 

Examinator: Juvas Marianne Liljas 

Termin: HT 2012 

Program: Lärarprogrammet 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 
Poäng: 15 hp 

 

 
 

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Sweden 

Tel 023-77 80 00 



Sammanfattning 
 

I detta arbete görs en jämförelse av tre förskolors dokumentationsarbete, förmedling av 

dokumentationen till barnens föräldrar och huruvida internet används som hjälpmedel 

för denna förmedling. De tre förskolorna skiljer sig åt i sina pedagogiska utgångspunkter, 

där den ena är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, den andra en montessoriförskola 

och den tredje arbetar uttalat med portfoliometodik för sitt dokumentationsarbete. 

Undersökningen görs med hjälp av observationer och intervjuer. Resultatet av studien är 

att förskolorna använder sig av liknande dokumentationsmetoder men med vissa 

skillnader som kan återkopplas till förskolornas pedagogiska inriktningar. 

Montessoriförskolan är den som skiljer sig mest genom att till exempel inte ha sitt arbete 

med portfolio tillgängligt för barn och föräldrar under förskoleperioden, medan den 

Reggio Emilia-inspirerade förskolan och förskolan med portfoliometodik liknar varandra 

i sina valda former av synliggörandet av dokumenterat material. Endast förskolan med 

portfolioprofil använder sig av internet i sin dokumentationsförmedlingsprocess. 
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1. Inledning 

 

Enligt den senaste revideringen av förskolans läroplan måste alla förskolor arbeta med att 

dokumentera verksamheten (Lpfö 98 2010), men att förmedla den till barn och föräldrar 

behöver inte vara en självklarhet. Även om föräldrar har rätt till insyn och delaktighet i 

barnets tid på förskolan samt förskolans verksamhet, och ett samarbete hem och förskola 

emellan är ett måste, så nämns det inte i varken läroplan eller skollag att 

dokumentationen som görs på förskolan också ska göras synlig för andra än pedagogerna 

själva. Dokumentation är naturligtvis till störst hjälp för förskolläraren i hennes eller hans 

arbete men frågan är om det inte ger mer att kunna dela resultatet med de berörda; 

barnen och föräldrarna. Hur detta görs, i vilka former, i vilken utsträckning och i vilket 

syfte varierar mellan förskolor. 

 

Vad det har för effekt att dokumenteringen på förskolorna den senare tiden har ökat är 

också en faktor som bör tas i beaktande, men att de enskilda berörda institutionerna har 

känt av denna ökning är inte säkert. Somliga jobbar på utan att förändra sina arbetssätt 

eftersom de redan lever upp till de ökade kraven från Skolverket. Om pedagogerna på 

dessa förskolor sedan faktiskt stannar upp och verkligen ser över hur de har arbetat och 

låtit verksamheten utvecklats under de senare åren är också en intressant fråga. 

Dessutom; var kommer barnen in? Vem bedömer vad som är bäst för barnen i det långa 

loppet, och hur skiljer man ut bra dokumenteringsmetoder från dåliga – om nu 

någonting kan sägas vara bättre än det andra? 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra metoder och medel för 

dokumentation på tre olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Till syftet hör 

att urskilja vilka dokumenteringssätt som används, hur det dokumenterade materialet 

hanteras samt vilka delar av det som finns tillgänglig för barnens föräldrar. Dessutom 

innefattar syftet att granska huruvida internet används för förmedlingen. Mina 

frågeställningar är följande: 

 

På vilka sätt dokumenterar förskolorna sin verksamhet? 

 

På vilka sätt förmedlar förskolorna denna dokumentation till föräldrarna? 

 

Använder sig förskolorna av internet i sin dokumentations- och/eller 

föräldraförmedlingsprocess och i så fall på vilket sätt? 
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3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer en bakgrund till de berörda områdena ges. Detta sker dels i form 

av en genomgång av vad i förskolans styrdokument som är av relevans för 

problemställningen samt en kortare introduktion till de tre förskolornas pedagogiska 

förhållningssätt. 

 

3.1. Styrdokument 

Det var först när den nya reviderade läroplanen för förskolan började gälla som 

förskolan fick ett ansvar att dokumentera verksamheten och varje barns individuella 

lärande och utveckling. I denna revidering som trädde i kraft sommaren 2011 tillkom ett 

helt nytt och fristående kapitel: Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö 98 2010, s.14). I 

och med detta fick förskolläraren ett ansvar för en kontinuerlig och systematisk 

dokumentation av såväl verksamheten, utvärderingsmetoder som barnens utveckling. 

Hela arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera dels hur barnen samspelar och 

kommunicerar med varandra, och dessutom hur barnens förmågor utvecklas och hur 

deras lärande framskrider (a.a., s.15). I jämförelse med hur läroplanen såg ut innan 

revideringen är detta en förändring som innebär ökade krav på förskolans verksamhet 

och dokumentationsarbete än tidigare. 

 

Enligt Lpfö 98 (2010 s. 14) är syftet med dokumentation i förskolan att skapa möjligheter 

för att utvärdera förskolans kvalitet och skapa en god grund för lärande och utveckling. 

Dokumentationen skapar förutsättningar för kunskap om det individuella barnets 

kunnande, intresse och färdigheter inom läroplanens olika målområden. Dessutom kan 

ett aktivt dokumentationsarbete ge kunskaper om huruvida barnen finner verksamheten 

stimulerande och rolig. En viktig del av dokumentationen är således utvärderingen av 

materialet som produceras i processen, och analyserna av denna utvärdering ska 

användas för att förbättra verksamheten. Det är dock upp till förskolan själv hur man 

arbetar för att uppfylla dessa krav, och för det finns det flera olika arbetssätt. 

 

Förskolan är avsedd att vara ett komplement till hemmet medan föräldrarna fortfarande 

bär huvudansvaret för sina barn (Lpfö 98, s. 13). Enligt läroplanens mål ska barnens 

föräldrar ges möjlighet att påverka och utvärdera verksamheten. Det läggs vikt vid att 

relationen mellan personal och föräldrar präglas av ett förtroendefullt och nära samarbete 
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där det finns tid för samtal om barnens utveckling och lärande såväl under förskoletiden 

som utanför. Syftet med samarbetet mellan förälder och förskola är i första hand att ge 

barnen optimala förutsättningar för deras utveckling. 

 

3.2. De tre förskolornas pedagogiska förhållningssätt 

De tre förskolorna där undersökningen genomförts har förhållningssätt som skiljer sig åt. 

Dessa pedagogiker och metoder påverkar hur förskolorna arbetar med dokumentation. 

 

3.2.1. Reggio Emilia 

Att arbeta med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik kan förklaras som ett sätt att tänka. 

Förhållningssättet har sin utgångspunkt i den italienska staden Reggio Emilia. Efter andra 

världskriget erbjöd en av denna pedagogiks eldsjälar, Loris Malaguzzi, ett helt nytt 

tänkande kring barn och pedagogik när han var med och startade förskolorna i staden. 

Synsättet präglades redan från början av en helhetssyn på barn och att alla människor är 

en del av ett större sammanhang där deltagandet i detta sammanhang är en naturlig del av 

våra liv. Det är tankar om att vi som människor har potential till de så kallade hundra 

språken när hjärnan samverkar i harmoni, och att dess utveckling är som intensivast när 

vi är barn. En annan tanke som genomsyrar Loris Malaguzzis principer är att det inte är 

läraren, utan barnet, som förskolans verksamhet kretsar kring (Wallin 2003, s. 23-30). En 

lärares viktigaste uppgift är att lyssna, inte att tala (a.a., s. 129). 

 

I praktiken präglas arbetet på förskolorna i Reggio Emilia av fantasi och kreativitet, av att 

låta barnen upptäcka hundra världar inte bara vid högtiderna utan också i vardagen. Det 

talas ofta om att Reggio Emilias arbetssätt är en lyssnandets pedagogik och i det 

begreppet finns det mycket att tolka in. Dels gäller det att lyssna på barnet, dess behov 

och att kunna se var det ligger i sin egen utveckling där den vuxna ska finnas tillgänglig 

att utmana och hjälpa barnet att ta steget till nästa nivå. I arbetet med barnens utveckling 

och att finna utmaningarna, måste dokumentationen tas till hjälp (Wallin 2003, s. 120-

126). 

 

Wallin (2003), som är en erfaren pedagog som vid flertalet tillfällen besökt Italien och 

Reggio Emilias förskolor, beskriver hur personalen dokumenterar arbetet som barnen 

utför i förskolan på flera sätt samtidigt. Hon hävdar att dokumentation är ett mycket 

viktigt moment i arbetet på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Dokumentationen är 
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någonting som ska ske för barnens skull för att ge dem möjlighet att reflektera över sitt 

eget lärande och kunskapande men också för att ge föräldrar insyn i barnens värld och 

för att pedagogerna ska ha möjlighet att utveckla sitt eget arbete. En väl synlig 

dokumentation tjänar som en inbyggd utveckling av verksamheten där kollegor kan ta del 

av varandras arbete och öppna upp för diskussioner. Det kan vara både med hjälp av 

penna och papper i form av både anteckningar och enklare skisser men också med 

kamera eller bandspelare. Hon kommenterar att det verkar som om det är någonting som 

man behöver lära sig, hur man dokumenterar barnen effektivt samtidigt som man är 

närvarande i skeendet (a.a. s. 126-131). 

 

3.2.2. Portfolio 

Portfoliometodiken är en metod för dokumentation som strävar efter att ge en 

helhetssyn på barnet där både process och produkt synliggörs. I denna process är det 

också en fördel om portföljen kan följa med mellan olika verksamhetsformer. Portfolio, 

som är det internationella namnet för det svenska portfölj, kan konkretiseras som att 

man bär med sig papper (Bern, Frööjd & Torén 2001, s. 17-18). Att spara det bästa från 

vad man har gjort är något som gjorts länge, särskilt inom konstnärsvärlden, och är 

således inget nytt. Portfoliometoden kan också sägas ha tagit inspiration av Reggio 

Emilias förskolors sätt att arbeta med dokumentationsarbete där dokumentationen blir 

ett sätt att synliggöra barnens lärprocesser. 

 

Till skillnad från Montessori och Reggio Emilia som också redogörs för i detta kapitel, är 

portfoliometoden ingen pedagogisk filosofi utan mer ett sätt att dokumentera 

verksamheten, oavsett hur den ser ut. Portfolion är menad att vara för alla; såväl 

pedagogerna som föräldrar, liksom barnen själva. Enligt en av de många modeller för hur 

arbetet ska fortgå rekommenderas det att portfolion följer barnet under hela tiden på 

förskolan och att alla avdelningar på förskolan använder samma rubriker för att ge en 

kontinuitet. Pedagogerna är sedan ansvariga för att bygga upp portfolion och förklara 

syftet med den för barnet. Det som sätts in i portfolion ska vara väl avvägt och kretsa 

kring barnets vardag där barnet kan skapa en förståelse för vad det har lärt sig, på vilket 

sätt och att det är möjligt. Även föräldrarna bjuds in att reflektera över det som 

portfolion visar upp och pedagogerna kan till exempel använda den för att reflektera 

över vad förskolan faktiskt tillhandahåller barnet genom verksamheten (Krok & 

Lindewald 2005, s. 8-9). 
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Förutom portfolios som inriktar sig på barnets vardag, familj och utvecklingen av ett jag, 

finns till exempel så kallade språkportfolios (Vallberg Roth & Månsson 2010, s. 233). 

Dessa kan användas för att följa ett barns språkutveckling, synliggöra framsteg för både 

barn och föräldrar och dessutom följa med barnet upp i skolan.  

 

3.2.3. Montessori 

Stommen i montessoripedagogiken bygger på övertygelsen att barn har olika behov i 

olika skeden i sin psykiska utveckling (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 2009, s. 

18). Maria Montessori (1998 a) utvecklaren och grundaren av denna specifika 

pedagogiska inriktning, föredrar att inte kalla montessoripedagogiken för en metod utan 

hellre ger en mer deskriptiv förklaring; det handlar om att ge flera olika möjligheter att 

tillåta den mänskliga personligheten att dra sig ur förtrycket i form av de fördomar som 

finns när det gäller undervisning. Denna mänskliga personlighet talar Montessori om 

som någonting som alla människor innehar och behåller genom sitt liv, och den 

mänskliga personligheten håller sig oföränderlig under utvecklingsstadierna (s. 12). 

 

Montessoripedagogiken är uppbyggd kring Maria Montessoris egna observationer och 

upplevelser av vad barn faktiskt intresserar sig för och inriktningen är menad att ge 

barnet frihet att välja utefter vilja, inom vissa bestämda ramar. Här finns vissa tydliga 

kännetecken som pedagoger som arbetar med montessoripedagogik håller sig till och 

dessa är att barn, och därmed också barnets arbete, alltid ska respekteras; att barn har en 

unik förmåga till inlärning som ska tas tillvara; barn måste få utvecklas på alla plan, lära 

sig med hela kroppen, få vara aktiva i rörelse och välja arbete själva utifrån vad som blivit 

introducerat och miljön ska vara förberedd och utformad för barnens välmående. 

Läraren ska dessutom vara mer av en handledare än en traditionell lärare och lita på att 

barn har en vilja att lära. Denna vilja kallar Montessori för horme och är en förutsättning i 

denna pedagogiska inriktning, att barnet alltid har en vilja och lust att utvecklas (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds 2009, s. 18-25). 

 

I boken Barndomens gåta (Montessori 1998 b) ges en bild av Montessoris egna tankar kring 

barnet och dess utveckling ur ett helhetsperspektiv utefter montessoripedagogikens 

grundläggande principer. Montessoris arbete omfattar både egenutvecklade teorier kring 

barns själsliga utveckling med känsliga perioder och barnets strävan efter harmoni och 
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ordning men en stor del av detta utgörs också av hur de vuxna påverkar barnet i dess 

utveckling. Det bildas en konflikt mellan barnet och den vuxna när barnet erövrar 

förmågan att göra saker på egen hand och denna beskriver Montessori som att de vuxna 

har en omedveten instinkt att försvara sig mot barnet av rädsla att hantera en varelse som 

inte går att resonera med (s. 51). Detta förhållande, om hur den vuxna hämmar barnet 

genom restriktioner och oförståelse, präglar pedagogens förhållningssätt gentemot 

barnen på en montessoriförskola eftersom den då snarare tar ett steg tillbaka än griper in 

i onödan och stör. 

 

Om dokumentation ger Maria Montessori själv inga direkta riktlinjer som är specifika för 

pedagogiken. Det nämns dock att pedagogen bör vara en god observatör och göra 

dagliga studier av barnets arbete för att se dess behov och hur arbetet ska ledas vidare 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 2009, s. 113). I boken Utbildningsvetenskap för 

förskolan (2010, s. 245) ges exempel på en individuell utvecklingsplan som en 

montessoriförskola använder sig av för barn i åldern 4-6 år där hundratals mål finns att 

uppnå inom olika, skolliknande ämnen. Med tillhörande bedömningskriterier för målen 

blir detta en slags dokumentation över vad barnet har klarat av, på vilket sätt, och vad 

som följer härnäst. Tilläggas bör att det ser olika ut hur Montessoriprofilerade förskolor 

använder sig av liknande dokumentation (Vallberg Roth, Månsson 2010, s. 244). 
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4. Tidigare forskning 
 

Under nedanstående underrubriker följer en genomgång av tidigare forskning inom 

områdena dokumentation och föräldrakontakt inom den svenska förskolan. Saker som är 

centrala i forskningen är de olika perspektiven på pedagogisk dokumentation, hur synen 

på förskolan förändrats genom åren och därmed påverkat arbetet med dokumentation. 

Detta avsnitt behandlar dessutom de etiska problem som dyker upp i takt med att 

dokumentationsarbetet i den svenska förskolan har ökat. 

 
4.1. Dokumentation 

Lenz Taguchi (2000), ett välkänt namn inom bland annat pedagogisk dokumentation, 

skriver i sin doktorsavhandling hur vi i svenska förskolor dokumenterar mer än någonsin 

förut och att detta uppsving har kommit som mest under 90-talet (s. 26). Redan 12 år 

innan läroplanens reformering skriver Taguchi (1999) om hur behovet av att synliggöra 

den pedagogiska verksamheten i förskolan ständigt ökar. Hon menar att med de 

förändringar som förskolan går igenom har kraven på institutionen och dess personal 

blivit hårdare, från såväl barnens föräldrar som från kommunal och statlig ledningsnivå 

(s. 7). Taguchi (2000) ger också en beskrivning för hur dokumentation och observation 

gick till för omkring 50 år sedan i svensk förskola, där anteckningarna som förskollärare 

och barnskötare gjorde, fokuserade mer på barnens fysiska prestationer. Barn 

förväntades nå en viss nivå av skicklighet inom olika områden och passades alltså genom 

dessa mätningar av normalitet in i olika förskrivna mallar (s. 84). 

 

Bjervås (2011), som skrivit en avhandling inom pedagogik, beskriver hur synen på 

förskolan som en institution för utveckling och grund för ett livslångt lärande har 

utvecklats och att verksamheten i förskolan numera förutsätts förbereda barnen för en 

framtid inom skolan. I takt med att denna syn på förskolans verksamhet har utvecklats, 

har också behovet att dokumentera vad som faktiskt sker i det dagliga arbetet ökat. 

Förskolan bygger nu för tiden samhällsmedborgare som ska vara redo att bidra till 

landets kunskapsekonomi, som Bjervås uttrycker det (s. 29-32). 

 

I skolverkets rapport Förskola i brytningstid (Skolverket 2004) nämns att arbetet med 

dokumentation har blivit allt vanligare. Pedagogisk dokumentation är ett begrepp och ett 

arbetssätt som samtidigt har blivit vedertaget i Sverige under dessa senare år. I samma 
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genomgång beskrivs att dokumentation blir pedagogisk först efter att den har använts 

som underlag för reflektion. Former av dokumentation som tycks vara vanligaste för att 

kontinuerligt följa individuella barns utveckling är arbeten med portfolier och pärmar. 

Rapporten sammanfattar att denna dokumentation används i syftet att låta barnen få se 

sin egen utveckling och återuppleva saker som har hänt, istället för att använda den för 

underlag för reflektion och utveckling av verksamheten (s. 83-85). Senare har också 

rapporten Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola – pedagogisk dokumentation 

(Skolverket 2012) getts ut. I denna fokuseras det ytterligare på pedagogisk 

dokumentation, och dessutom förespråkas det som tillvägagångssätt. I rapporten ges 

praktiska tips och råd på hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation där 

det bland annat styrks att all dokumentation av barns utveckling ska ske i relation till 

verksamheten. Vidare beskrivs hur pedagogisk dokumentation inte är någonting som 

bara de vuxna i förskolan ska arbeta med, utan att barnen också ska vara delaktiga. På så 

vis inbjuds det till reflektion och öppnar för barnens påverkan via deras intressen och 

tankar. När dokumentation används pedagogisk skall den alltså användas av såväl vuxna 

som barn och vara en del av utvecklingsarbetet, och därmed arbeta som en aktiv agent i 

verksamheten (s. 5, 15 & 17). 

 

Det ökade dokumentationsarbetet inom förskolan ställer krav på att de etiska principerna 

ses över. Lindgren och Sparrman (2003) skriver i en forskningsartikel om hur det saknas 

diskussioner om vad dokumenteringen egentligen innebär för barnen som är inblandade, 

och att de bör ges samma skydd som om de observerades av forskare. De skriver att 

frågor kring om barnen bör få lov att ge sitt godkännande att medverka i 

dokumentationsprojekten har blivit förbisedda. Barnen har en rättighet att förbli 

anonyma och dessutom försäkras att materialet används endast på de sätt som tydligt har 

presenterats. Det förekommer att de barn som filmas för dokumentering inom förskolan 

får filmen på sig själva visad för såväl de andra avdelningarnas pedagoger som föräldrar 

och andra barn på förskolan, utan att de medverkande fått ge sitt godkännande (s. 58 & 

68). 

 

Bjervås (2011) beskriver vidare hur förskolans växande uppgifter och betydelse där 

förskolebarn bedöms, dokumenteras och värderas i allt större utsträckning, som en del av 

det nutida granskningssamhället även om läroplanen syftar till att förskolans uppgift inte 

är att utvärdera det enskilda barnet (s. 18-20). Att barn i tidig ålder dokumenteras och 
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också bedöms i till exempel form av portfolio, pedagogisk dokumentation och 

observationer kan förstärka men också försvaga de inblandade. Det är ett viktigt ämne 

att ta upp hur bedömningen av barn sker och vilken del av dokumentationen som 

används för dessa bedömningar. Utöver alla de användningsområden som 

dokumentation kan ha såsom att vara underlag för reflektion, för att synliggöra 

verksamheten eller som ett rent estetiskt uttryck kan det också ses som ett sätt att 

marknadsföra förskolan eller som, medvetet eller inte, ett bedömningsverktyg. Från tidig 

ålder lär sig barnen att diagnostisera vad de är bra på, eller vad de behöver arbeta med, 

genom till exempel arbete med portfolio där den pågående utvecklingen ständigt 

dokumenteras och synliggörs och jämförs (Vallberg Roth & Månsson, s. 229-233). I 

läroplanen för förskolan (2010) är det tydligt att barnens lärande och utveckling ska 

dokumenteras och analyseras, men ordet bedömning nämns inte. Gränsen för vad som 

är dokumentation och vad som är bedömning är ingenting som berörs (s. 14). 

 

Wehner-Godée (2010), läromedelsförfattare och tidigare lärare i didaktik och media vid 

Stockholms lärarhögskola, beskriver de många medier som går att använda vid 

dokumentering av förskoleverksamheten. Ljudupptagningar är till exempel ett effektivt 

sätt för att kunna höra vart kommunikationen riktar sig – om det är mellan barnen den 

sker eller endast med materialet samt hur barnen lyssnar på och svarar varandra. Wehner-

Godée (2010) går också igenom möjligheterna med att använda sig av videokamera, 

penna och papper, dator eller en stillbildskamera och kommer i ett avsnitt fram till att det 

är en fördel att behärska flera medier just för att det är olika språk och olika saker som 

kan ses. Att kombinera två medier kan också ge bra stöd, som att ha fotografier som 

illustrationer för observationsanteckningar och tydliggöra inför en väggdokumentation 

riktad till föräldrar och barn.  Datorn är ett bra verktyg för att göra dokumentationen 

tillgänglig för andra till exempel för hjälp med renskrivning eller bildbehandlingsprogram 

(s. 74-88). 

 

I en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Early Childhood Research av Vallberg Roth & 

Månsson (2011), studeras bland annat skillnaderna mellan Montessoris och Reggio 

Emilias individuella utvecklingsplaner samt de två pedagogiska förhållningssättens 

förhållande gentemot läroplanen för förskolan. Bland annat påpekas hur synen på barnet 

påverkar hur planen för utveckling läggs upp. Där Montessoriförskolor ser på barnet 

som självlärande, arbetande och i termer av normal eller abnormal, har Reggio Emilia-
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inspirerade förskolor istället anammat uttryck som ’det kompetenta barnet’ för det barn 

som dokumenteras där fokus läggs på individen i ett helhetsperspektiv genom 

observationer och till exempel fotografier på barnens processer. Montessoriförskolor har 

också mer fokus på skolliknande ämnesområden i sina utvecklingsplaner medan Reggio 

Emilia-inspirerade förskolor håller nivån mer flytande utan specifika krav och mål för 

barnen, och fokuserar på barnets utveckling ur bland annat visualiserande och 

reflekterande förhållningssätt som diskussioner med barnen och till exempel reflektioner 

utifrån dokumentation av verksamheten (s. 251-257). 

 

4.2. Föräldrakontakt 

Ett samarbete med förskolebarnens föräldrar är nödvändigt för att verksamheten i 

förskolan ska hålla en god kvalitét, men hur denna kontakt mellan personal och föräldrar 

sker är varierande för olika verksamheter beroende på behov och arbetssätt. 

Föräldramöte, utvecklingssamtal, enkäter och dagliga samtal vid hämtning och lämning 

av barnet är några exempel på detta samarbete (Arnesson Eriksson 2010). Allt som rör 

barnet trivsel, utveckling och lärande är viktigt att uppmärksamma i samarbetet mellan 

förälder och förskollärare och en stor del av detta är att utbyta information om barnets 

liv i de två olika världarna som det befinner sig i – ett utbyte av information om barnets 

liv på förskolan respektive i hemmet (Jensen & Jensen 2008, s. 47). 

 

Flising, Fredriksson & Lund (1996), lärare, utbildare och forskare med flerårig erfarenhet 

av förskolan, skriver att relationen mellan förälder och förskola måste bygga på att 

pedagogerna faktiskt anser att föräldrarna kan bidra och berika verksamheten - i sin tur 

måste dessutom föräldrarna också visa intresse att bidra. Barnet som kommer till 

förskolan för första gången har redan byggt upp en nära och djup relation till sina 

föräldrar och mötet med förskolepersonalen kan ses som att träda in i en relation med tre 

parter (s. 13 & 32). Det handlar dock inte om att personalen ska anpassa sig efter 

föräldrarnas vilja utan snarare ta deras önskningar och åsikter på allvar och möta dem 

med ett professionellt förhållningssätt (Jensen & Jensen 2008, s. 34). 

 

Viktiga skeenden i samarbetet mellan förälder och förskollärare är den första kontakten 

som sker redan innan barnets inskolning och för många sker den nu för tiden redan på 

internet via en hemsida. Det finns föräldrar som lägger ner mycket tid på att söka efter 

förskola till sina barn medan andra kanske inte ens är medvetna om att de har möjlighet 
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att välja förskola själva. Jensen & Jensen (2008), lektor i didaktik respektive legitimerad 

psykolog, båda med pedagogisk erfarenhet och verksamma i Skandinavien, skriver att 

samarbetet mellan förälder och förskollärare redan har påbörjats innan första mötet ens 

har skett, då i form av förväntningar och uppfattningar. Vidare beskrivs det vardagliga 

mötet i form av utbyte av viktig information de två parterna emellan som av stor vikt 

men att det kan bli för mycket åt båda hållen – ibland vill föräldrarna ha mer än vad som 

är relevant och möjligt för förskollärarna att ge, och ibland är föräldrarna inte tillgängliga 

för att kunna ge eller ta emot den information som är nödvändig. Vid 

utvecklingssamtalen finns en chans att förmedla lärarens dokumenterade observationer 

till föräldrarna för att ge en bild av barnet från förskolans vinkel (s. 57-88). 

 

Föräldrasamverkan har inte alltid varit en självklarhet inom utbildningsväsendet. I sin 

doktorsavhandling Involved Parenthood – Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families, 

beskriver Lucas Forsberg (2009) hur decentraliseringen av skolan och det ökade 

inflytande från samhällets invånare förändrade både synen på lärarrollen och 

förväntningarna på föräldrarna att ta del av och intressera sig för sina barns utbildning. 

Det var inte förrän under 1970-talet som föräldrar uppmuntrades offentligt att ta del av 

skolans verksamhet. Vidare beskriver Forsberg hur dagens svenska föräldrar kretsar kring 

sina barn och deras behov i ett så kallat barncentrerat föräldraskap genom att bland annat 

alltid försöka spendera så mycket tid som möjligt med sina barn. Det finns en förväntan 

på att båda föräldrarna ska utveckla ett nära förhållande till sitt barn där flera dilemman 

och motsättningar kan skapa hinder. Ett genomgående dilemma hos dagens föräldrar är 

bristen på tid. I en större undersökning över hur svenskar använder sin tid säger hälften 

av de som har barn att de har så mycket att göra att de har svårt att hinna med (Forsberg 

2009, s. 23-30). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer den vetenskapliga grunden för detta arbete att läggas. Nedan 

beskrivs under vilka förutsättningar valet av denna teoretiska ram har gjorts. 

 

5.1. Ett sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin, som har sin grund i den ryska psykologen Lev S. Vygotskijs 

tankar och idéer om mänsklig utveckling, utgår från ett perspektiv som i första hand ser 

människan som en social varelse - en varelse med möjlighet och förutsättningar att 

använda sig av sitt språk, men också med andra redskap för att organisera sig med andra 

människor. Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi och en av de som varit i 

förgrunden för utveckling av den sociokulturella teorin i Sverige, menar att människan 

helt enkelt inte kan undvika att lära. De kommunikativa processerna är centrala i synen 

på mänskligt lärande och utveckling där barnen föds in i denna värld aktiva och 

förberedda, utrustade med de förhållningssätt som hjälper dem att ta sig fram i sin 

utveckling med hjälp av sin omvärld (s. 28-48). 

 

Ett samhälle har ett ständigt behov av att utbilda sina medborgare och föra vidare 

kunskaper till nästa generation för att inte riskera att gå miste om dem. För att göra detta 

behövs miljöer och situationer där dessa kunskaper görs tillgängliga för människor, där 

de kan delas och leva vidare – för att ett samhälle ska överleva är det en självklarhet 

(Säljö 2000, s. 38). 

 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att de personer som är nära barnet 

under dess uppväxt och socialisering är lyhörda för barnets initiativ och dessutom klarar 

av att anpassa sig till det. Utbytet mellan människor är meningsfullt och viktigt: den 

vuxna ser på barnet som en person att samverka med i ett socialt ömsesidigt utbyte. Hur 

den vuxna bemöter barnets behov är kopplat till hur barnet uppfattas av den vuxna; den 

vuxnas idéer och teorier om hur utveckling och lärande sker, och vilken del den vuxna 

själv anser att den bör vara i barnets liv (Hundeide 2011, s. 35-37). 

 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av detta sociokulturella sätt att se på 

människor både i arbetet med intervjuer samt observationer. Enligt min förförståelse 

sker all mänsklig kommunikation i en ömsesidig förståelse personer emellan. Med 
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utgångspunkt i att alla människor önskar förmedla sig själva och sina kunskaper tar jag 

fasta på att barn har ett behov av att synliggöras och inkluderas, hur socialiseringen in i 

världen än sker.  

  



 17 

6. Metod 
 

6.1. Metodologisk ansats 

Detta arbete är en komparativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv som tidigare 

nämnts. En studie är att föredra för att visa på en specifik situation och inte en helhet, 

samt på komplexiteten i de utvalda fallen och hur många olika faktorer som spelar in, 

snarare än för att få fram hur det generellt brukar förhålla sig. Tonvikten läggs på vad 

som är unikt i studien som genomförs och informationen kan komma från flera olika 

källor och pågå under olika lång tid. Data bör behandlas med återkoppling till 

förutsättningarna för studien och dessutom bör de olika datainsamlingsmetodernas 

resultat jämföras (Merriam 1994, s. 24-30). 

 

6.2. Datainsamlingsmetoder 

I arbetet använder jag mig av både kvalitativa intervjuer och deltagande observationer för 

att få en helhet. Intervjuerna skapar en bas och en utgångspunkt för förståelsen av 

förskolepersonalens idéer och förhållningssätt där observationerna både kan fördjupa 

och testa resultatet från intervjuerna. Så väl generell och övergripande data som mer 

djupgående kan insamlas och komplettera varandra i studien. 

 

6.2.1. Kvalitativ intervju 

Jan Trost (2002) professor i sociologi som skrivit en metodbok om kvalitativa intervjuer, 

beskriver hur olika sorts intervjutekniker tjänar att svara på olika sorters frågeställningar, 

där den kvalitativa metoden används när frågorna söker förståelse och mönster inom 

intervjuämnet. Till en kvalitativ intervjuundersökning kopplas raka och enkla frågor där 

svaren som fås blir komplexa och innehållsrika till skillnad från en kvantitativ metod som 

i och för sig ofta betraktas som mer tillförlitlig eftersom denna form av intervju 

innefattar fler svar, om än inte lika komplexa. Trost skriver om hur en kvalitativ intervju 

inte låter data ”tala för sig själva” (s. 24) och att datan således inte är intressant förrän 

den har tolkats ur ett teoretiskt perspektiv. Viktiga faktorer för en kvalitativ intervju är 

bland annat att få svar på frågan hur snarare än varför, att söka efter en förståelse för den 

intervjuade personen och ämnet som frågorna hanterar. Lyssnandet ska vara aktivt men 

inte ifrågasättande. Kvalitativa intervjuer blir sällan standardiserade även om samma 

frågor ställs vid olika tillfällen till olika personer, eftersom förutsättningarna är så pass 

olika (s. 16-36). Genom att välja att använda kvalitativa intervjuer kommer syftet att få en 



 18 

övergripande bild över hur förskolorna dokumenterar och tänker kring dokumentationen 

och dess förmedlings syfte förhoppningsvis kunna uppfyllas. Med hjälp av denna metod 

fås en tydligare bild av tankarna bakom de handlingar som sker på förskolan även under 

vardagen som tiden inte har räckt till för inom studien. 

 

6.2.2. Deltagande observation 

 

Vid en deltagande observation deltar observatören i samma sociala samspel som de vars 

miljö och beteende som observeras även om inte samma handlingar behöver utföras. 

Observatören ingår i den sociala gemenskapen och erfar det som de observerade gör. 

Graden av deltagande varierar under observationen (Pripp & Öhlander 2011, s. 124). 

Under observationen kan anteckningar med penna och papper med fördel föras. Dessa 

anteckningar bör struktureras på det sätt som bidrar till att uppfylla syftet och besvara 

frågeställningarna för observationen (s. 135). Fangen (2005), som skrivit en metodbok 

om deltagande observation, beskriver hur det viktiga är att ge en god beskrivning av de 

observerade skeendena snarare än att värdera dem (s. 93). Deltagande observationer som 

metod gynnar studien på så sätt att de liksom intervjuerna tjänar till att uppfylla syftet 

och frågeställningarna. Genom att observera förskolornas miljö, personalens agerande 

och föräldrar på förskolorna i vardagen med oberoende och objektiva ögon, kan ett 

tillfredsställande resultat av frågeställningen förväntas nås. På två av förskolorna, 

förskolan Molnet med portfolioprofil och montessoriförskolan Bruna trappan, är jag en 

känd observatör och har träffat samtliga barn och personal förut vid flera tillfällen under 

andra omständigheter, medan jag under observationerna på förskolan Pingvinen är 

okänd för barn, föräldrar och personal. Pripp och Öhlander (2011) beskriver hur också 

observatören är observerad, och att dess handlingar och närvaro har en inverkan på de 

som ingår i observationen, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke (s. 131). 

 

Fördelen med att använda sig av deltagande observationer är att denna form av 

datainsamlande motverkar att de som befinner sig i omgivningen blir objektifierade. När 

de observerade inte behöver känna sig stressade eller pressade av situationen sker 

observationen mer naturligt och blir trovärdigare. Datan som insamlas får också högre 

trovärdighet när man under tiden har tid för samtal och reflektion med människorna 

omkring (Fangen 2005, s. 30).  
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6.3. Urval 

Intervjuer och observationer sker på tre olika förskolor som valts ut för att de har tre 

olika arbetssätt kring dokumentation. Urvalet görs på grund av just dessa olika 

förhållningssätt som skiljer förskolorna åt. För att jämförandet mellan de olika 

förskolorna ska underlättas väljer jag att fokusera på småbarnsavdelningarna så långt det 

är möjligt på samtliga förskolor. Alla tre förskolorna ligger i samma mellanstora svenska 

stad men i olika stadsdelar. 

 

6.3.1. Förskolan Pingvinen 

Den kommunalt drivna förskolan Pingvinen har ett uttalat Reggio Emilia-inspirerat 

arbetssätt. Pingvinen ligger i utkanten av centrum av staden och är därmed den 

centralaste av dem. De flesta av husen kring förskolans närområde är bostadsrätter och 

de flesta som har sina barn på förskolan bor i närheten. Av de två avdelningar som finns 

har den ena barn i åldern 1-3 år medan den andra har barn mellan 3-5-år. Mina 

observationer och min intervju har gjorts på småbarnsavdelningen men även i en för de 

båda avdelningarna gemensam hall. På avdelningen finns 13 barn inskrivna och där 

arbetar tre förskollärare. 

 

6.3.2. Förskolan Molnet 

Molnet är en kommunal förskola med sju avdelningar och mina observationer och 

intervjuer har genomförts på en av småbarnsavdelningarna. Med sina sju avdelningar är 

Molnet den största av de tre. I och med att Molnet ligger i utkanten av staden har barn 

och personal lätt att komma ut i natur och parker och en av de sju avdelningarna har en 

omtalad uteprofil. Förskolan har tre gårdar i olika storlekar som binds samman på olika 

sätt vid olika tillfällen. I bostadsområdena kring förskolan finns såväl bostadsrätter i form 

av både lägenheter och radhus som större hyresrättsområden. De allra flesta som har sina 

barn på förskolan bor i närområdet. Molnet arbetar profilerat med både analog och 

digital portfoliodokumentation. På avdelningen som intervju och observationer har 

utförts arbetar en förskollärare och två barnskötare med 13 barn. 

 

6.3.3. Förskolan Bruna trappan 

På förskolan Bruna trappan arbetar personalen enligt montessoripedagogiken och är 

auktoriserad av svenska montessoriförbundet som en montessoriförskola. Det finns två 

avdelningar indelade i 1-3 och 3-6 år. Mina observationer har gjorts i småbarnsgruppen 
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men i den inre hallen på avdelningen vistas också de äldre barnen och deras föräldrar då 

och då. Min intervju genomfördes med en av pedagogerna som arbetar på avdelningen 

med äldre barn, men vid andra tillfällen haft sin tjänst på avdelningen med yngre barn, 

eftersom det var det som passade bäst vid avstämningen av intervjuerna. Pedagogen fick 

då svara för båda avdelningarnas arbetssätt. Området som Bruna trappan driver sin 

verksamhet i ligger en liten bit utanför centrala staden och är inte kopplat direkt till något 

bostadsområde. Flera av barnen bor inte i närområdet. Avdelningen med yngre barn har 

15 barn på fyra pedagoger varav två är anställda som barnskötare och två som 

montessoriförskollärare. 

 

6.4. Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under ett par dagar, samtliga före observationerna för att 

kunna användas som underlag för intervjuerna. På Bruna trappan och Pingvinen spelades 

intervjuerna in samtidigt som anteckningar med penna och papper fördes. På dessa två 

förskolor genomfördes intervjuerna skiljt från barngruppen, i personalrummet respektive 

matrummet medan barnen var utomhus. På förskolan Molnet befann sig under del av 

intervjun ett barn och dess mor-eller farförälder i bakgrunden och 

avskiljningsanordningen mellan barngruppen och lekrummet som vi satt i var delvis 

öppen. Här fann jag att ljudinspelning inte var ett passande dokumentationssätt och 

bedömde att intervjun kunde genomföras endast med hjälp av anteckningar med penna 

och papper. I samtliga fall presenterades intervjuämnena i de tre givna kategorierna enligt 

bilaga 1, innan jag påbörjade intervjuerna och under tiden som intervjuerna pågick fanns 

intervjufrågorna tillgängliga på min mobiltelefon, en smartphone, i ett delat 

internetdokument genom programmet Dropbox. Detta innebar att samma dokument 

fanns tillgängligt via internet i samma utförande för alla intervjuer. Innan de två 

intervjuer som spelades in startade förklarades att ljudinspelningen skulle ske på den 

medhavda mobiltelefonen och därmed gavs de medverkande chans att påverka 

dokumenteringsmetoderna. En ytterligare förklaring gavs också för vad intervjun skulle 

innehålla, hur informationen skulle användas och vilken roll den intervjuade skulle ha i 

studien. Under intervjuerna fick en pedagog från respektive förskola svara på 

intervjufrågorna i förhållande till såväl förskolans övergripande förhållningssätt och 

arbetssätt gällande dokumentation som den egna avdelningens inriktning och val. 
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För att kunna se vilken dokumentation som fanns tillgänglig och synlig i lokalerna, samt 

hur föräldrar och barn tog del av denna, användes deltagande observationer på 

förskolorna. Observationerna pågick på två av förskolorna, förskolan Pingvinen och 

Bruna trappan, under två kortare tillfällen under en dag per förskola, med ett tillfälle på 

förmiddagen och ett på eftermiddagen. Dessa tillfällen var cirka en timme långa och 

mellan dem var jag inte närvarande på förskolan Bruna trappan, medan jag på förskolan 

Pingvinen befann mig i förskolans lokaler, utanför barngruppen, under större delen av 

dagen även då observationerna inte pågick. På förskolan Molnet observerades endast 

aktivt under samma två tillfällen som på de andra förskolorna, en timme på förmiddagen 

och en timme på eftermiddagen, men under resten av dagen var jag närvarande i 

barngruppen. Som bakgrund för observationerna fanns ett par frågor att utgå från, 

förutom resultatet av intervjuerna: Hur dokumenteras verksamheten? Vad finns att se av 

denna dokumentation i förskolans lokaler? Var finns denna dokumentation tillgänglig? 

Till vem verkar dokumentationen rikta sig? Vilka tar del av dokumentationen under 

dagen? Dessa finns också att ta del av i bilaga 2. Med dessa frågor som utgångspunkt 

genomfördes observationerna på de tre förskolorna dels på förmiddagarna under den 

ordinarie verksamheten på förmiddagen medan personal och barn arbetade som de 

vanligtvis gör, och dels under tiden på eftermiddagen när föräldrarna kom för att hämta 

sina barn. Under tiden som observationerna pågick fördes anteckningar med papper och 

penna över hur personalen arbetar med daglig dokumentation samt hur föräldrar, 

personal och barn pratade med varandra kring dokumentationen. Med hjälp av 

stillbildsfotografier dokumenterades också förskolans miljö för observationerna, det vill 

säga avdelningarnas väggar och andra ställen där dokumentation fanns tillgänglig, detta 

för att senare kunna jämföra. Under observationerna tas det också del av de portfolios 

som finns på de tre förskolorna och också där det fanns mallar för dessa. Där det fanns 

blanketter inför utvecklingssamtal och andra samtal om barn inom arbetslaget samt andra 

skriftliga dokumentationsverktyg och mallar sågs också detta material igenom. 

 

6.5.2. Bearbetning av insamlade data 

Ljudfiler och anteckningar från intervjuerna har använts som underlag för 

sammanfattningar av resultatet. Jag har sammanfattat med egna ord och inte använt mig 

av citering eller transkribering. De två intervjuer som spelats in på ljudfil fanns 

tillgängliga att lyssna på under bearbetningen, vilket Trost (2002) nämner som en fördel 

inför olika valmöjligheter för tolkningen av materialet. Genom att sammanfatta och 
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utesluta det som inte var relevant, fokuserades det på att få svar på syfte och 

frågeställning (s. 113). 

 

Observationsresultatet bygger på de anteckningar som fördes under observationerna. 

Bilderna som togs i samband med dessa har använts för att jämföra förskolornas 

dokumentationsmaterial med varandra, för att se placering, omfattning och till exempel 

vem materialet riktar sig till. Sedan har detta sammanfattats och jämförts i förhållande till 

intervjuerna och förskolorna sinsemellan. 

 

6.5. Validitet och reliabilitet 

All vetenskapligt arbete har som syfte att producera pålitliga och objektiva resultat. För 

att kunna mäta reliabiliteten krävs det att det ses till alla komponenter i arbetet. Ett 

viktigt instrument för att förstärka reliabiliteten är att resultatet analyseras kritiskt och ses 

på ur flera vinklar med olika forskares åsikter. Genom så kallad triangulering används 

olika insamlings- och analysmetoder vilket också stärker reliabiliteten (Merriam 1994, s. 

174-183). Därför har jag valt att använda mig av såväl intervjuer som observationer. 

Intervjuerna genomförs med samma frågor och jag har strävat efter att ha liknande 

omständigheter vid intervjutillfällena för att skapa samma förutsättningar. Objektivitet är 

en viktig faktor för reliabiliteten (Trost 2002, s. 99-100). I behandlingen av resultat har 

jag bearbetat ihopsamlad data likvärdigt med samma sammanfattande metod utan att 

lägga in värderingar eller tolkningar. 

 

Validitet syftar till att beskriva huruvida en studie undersöker det som den syftar att göra 

- om resultatet fångar verkligheten. Eftersom reliabilitet och validitet är direkt anknutna 

till varandra förstärks validiteten i en studie, just som reliabiliteten, av att olika perspektiv 

går att erbjuda. Genom att använda både observationer och intervjuer belyser studien 

dokumentation i förskolan från flera olika håll. För att ytterligare stärka både studiens 

validitet och reliabilitet hade observationerna behövt vara under en längre tidsperiod 

(Merriam 1994 s. 174-183). 

 

6.6. Etiska överväganden 

I vetenskapsrådets rapport God forskningssed från 2005 beskrivs olika etiska dilemman som 

ska tas i beaktande inför en vetenskaplig undersökning. I rekommendationerna läggs 

bland annat vikt vid mer generella riktlinjer som att hålla sig till ärlighet, öppenhet och 
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rättvishet. När det gäller till exempel observationer är idealet att de medverkande ska vara 

medvetna om studien och ha gett sitt godkännande och själva observationen bör försöka 

ske på ett sådant sätt att de inte påverkar skeenden eller människor i situationen. 

 

Vetenskapsrådet har också utarbetat fyra vägledande forskningsetiska principer som jag 

har tagit del av under arbetet med studien. Det första kravet är som ställs för ett 

vetenskapligt arbete är informationskravet där uppgiftslämnare ska informeras om vilka 

villkor som gäller för deras medverkan, samt vilken uppgift de har i projektet. De ska 

också upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta 

sitt engagemang när som helst under studien (Vetenskapsrådet, s. 7). Informanterna för 

denna studie tillfrågades ett par till någon vecka innan intervjun var planerad att 

genomföras och fick således ta ställning till sitt eget medverkande. Anna på förskolan 

Molnet tillfrågades personligen medan Camilla på Bruna trappan informerades via mail 

efter att vi kommit överens om hennes medverkande vid ett tidigare tillfälle och Malin 

från förskolan Pingvinen tillfrågades om sin medverkan via sin kollega som 

tredjepartskontakt. Vid tillfället för tillfrågningen om medverkande nämndes syftet med 

intervjun, det generella ämnet samt hur informationen som de bidrar med kommer att 

användas samt andra relevanta faktorer för min undersökning. Jag bedömde att mina 

intervjufrågor inte behövde några etiska överväganden eftersom de inte var av känslig art 

och inte berörde privatpersonen direkt. Eftersom jag ansåg mig ha bidragit med lämplig 

och tillräcklig information till de medverkande om studien och deras uppgift i 

förhållande till den, skickade jag inte ut det rekommenderade informationsbrevet. Min 

förhoppning är att de deltagande ändå fick samma information och att de kände sig väl 

informerade om omständigheterna kring sitt medverkande. 

 

Enligt det andra kravet, samtyckeskravet, är forskaren dessutom skyldig att försäkra sig 

om de medverkandes samtycke för sitt deltagande där de involverade måste informeras 

om sina rättigheter att bestämma över sin egen medverkan (a.a. s. 9-10). Vi 

intervjutillfällena gav jag ytterligare en genomgång om studiens syfte och om individens 

medverkan och rättigheter. 

 

För att konfidentialitetskravet, det tredje kravet, ska uppfyllas ska den information som 

studien lyfter fram som berör de medverkande utformas och hanteras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, beskriver hur 
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informationen om de enskilda medverkande personerna endast får användas för 

forskningsändamål (a.a. s. 12-14). Alla anteckningar, ljudinspelningar och fotografier 

kommer efter att denna studie är genomförd att raderas. Alla namn på 

intervjupersonerna är fingerade, liksom på förskolorna. 

 

Kvalitativa intervjuer och observationer har vissa återkommande etiska dilemman som är 

viktiga att ta hänsyn till. Situationen för intervju innebär till exempel en viss förlorad 

kontroll för intervjupersonen som kan känna press på sig att svara även om hon eller han 

inte anser sig kunna svara för det som frågas. Vid deltagande observationer är det viktigt 

att de deltagande får veta att observationen sker i forskningssyfte och att observatören 

har tillåtelse att närvara för att hindra kränkningar och intrång (Merriam 1994, s. 190-

191). 

 

De deltagande observationerna genomförs på ett sätt där anonymiteten för de 

medverkande behålls. Jag informerade personalen på förskolorna om mina observationer 

i god tid och vi beslöt i samråd på samtliga förskolor att dessa inte krävde några tillstånd 

från föräldrarna eftersom det var personalens förhållningssätt och förmedlande som 

skulle observeras, och inte föräldrarnas agerande i sig. Barnen medverkande inte i 

observationerna, det var personalens arbete med dokumentation av verksamheten och 

förmedling av dokumentationen som observerades. Föräldrarna har endast blivit 

observerade i förhållande till personalen, informationen som förmedlas mellan parter och 

informationen som finns tillgänglig i förskolans lokaler. Ingen nämns vid namn, ålder 

eller kön och förskolorna är anonymiserade. 
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7. Resultat 
Resultatdelen av detta arbete är indelat i två avsnitt efter de två metoder som jag 

använder mig av: intervjuer och observationer. Jag redogör för resultatet förskolorna för 

sig med utgångspunkt från de två huvudområdena dokumentation och föräldrakontakt. 

 

7.1. Intervjuerna 

 

7.1.1. Malin på förskolan Pingvinen 

På förskolan Pingvinen, förskolan med Reggio Emilia-profilering, intervjuade jag Malin, 

en av de tre anställda på småbarnsavdelningen. Malin är i 30-40-årsåldern och är utbildad 

grundskollärare för lågstadiet men har en anställning som förskollärare. Hon har vid 

intervjutillfället arbetat på Pingvinen i två år. Malin berättar att de dokumenterar 

verksamheten på avdelningen med hjälp av portfolio där allt som sätts in i denna alltid 

hänvisas till läroplanen. De använder väggarna mycket, exempel genom fotografier på 

barnen när de har gjort något speciellt eller när de bara leker, oftast i kombination med 

beskrivningar. Denna slags dokumentation sätts upp både ute i hallen och inne på 

avdelningarna och har också ofta kopplingar till läroplanen. Andra metoder de använder 

sig av är ljud- och videoinspelningar, och dessutom används en digital fotoram i 

kapprummet där bilder läggs in. Ambitionen är att bilderna ska bytas ut veckovis. Det är 

både vardagssituationer samt mer planerade aktiviteter som dokumenteras på dessa vis, 

och det är upp till varje enskild pedagog att bedöma vad det är som ska dokumenteras 

även om de tillsammans ibland tittar på till exempel på vilket material som ska sättas in i 

portfolion. Det är viktigt att barnen har möjlighet att ta del av dokumentationen, 

eftersom det är för deras skull som den sker, och det görs bland annat genom att sätta 

bilder i deras nivå och hjälpa dem att återkoppla till det som händer på fotografierna. 

Andra syften med dokumentationen, förutom för att barnen ska kunna se sig själva och 

sin utveckling, är för att tillåta personalen att följa barnen och deras intressen för att 

kunna utveckla verksamheten framåt, se deras reaktioner på det som har dokumenterats. 

Föräldrarna ska också ha tillgång till dokumentationen, som en del av barnens 

förskolevistelse, förklarar Malin, där en diskussion barn, förälder och pedagog emellan 

kan ge föräldrarna en insikt i verksamheten och det egna barnets utveckling och samspel. 

Dokumentationen blir också en förmedling mellan pedagoger, där man kan få se vad de 

andra i arbetslaget har gjort. 

 



 26 

Föräldrarna bjuds in att ta del av dokumentationen på väggar, fotoram och portfolio vid 

olika tillfällen, berättar Malin. Pedagogerna försöker att öppna upp för föräldrarna att 

komma in på avdelningen för att se vad som finns på väggarna där, och samtidigt erbjuda 

ett samtal om vad som har hänt under dagen. De har också en yttre hall på förskolan 

som är gemensam för de båda avdelningarna som de försöker få föräldrarna att 

uppmärksamma genom att sätta upp bilder och dokumentation där, förutom inne på 

avdelningen och i kapprummet, och där kan också de båda avdelningarna ta del av 

varandras verksamhet. Ingen dokumentation finns tillgänglig på internet. Om föräldrarna 

inte har tid eller möjlighet att ta sig in i förskolans lokaler skapas en svårighet att 

förmedla dokumentationen eftersom de då inte får chans att ta del av det som finns 

uppsatt på väggarna. Malin själv uttrycket det själv som en del av hur livet ser ut: 

 

”Det är så mycket. Man kommer här och ska hämta barnen och det är tajt och man ska hem 

och laga middag och då tar man mest och frågar oss hur det har varit idag och det har varit bra 

och sen sticker man. Då blir det ju svårigheter att förmedla dokumentationen.” Malin, 

förskolan Pingvinen 

 

Skälen till varför föräldrar inte kommer in på avdelningen kan alltså vara att de till 

exempel är stressade och inte har tid. När föräldrarna lämnar och hämtar sina barn 

hinner personalen inte alltid prata, och ibland hinner inte heller föräldrarna stanna, men 

oftast finns det någon dag i veckan som det hinns med. Malin tycker inte att det finns så 

mycket för personalen att göra åt det. Föräldrarna ger en del återkoppling till viss 

dokumentation och berättar ibland att de uppskattar att kunna se bilder på barnen, men 

det är inte alltid personalen får några kommentarer. Om de får några kommentarer är det 

i så fall mest under utvecklingssamtalen. 

 

Under det senaste året och i samband med att den nya läroplanen började gälla tror Malin 

att det har gjorts viss omarbetning av bland annat portfolioarbetet. Tidigare var 

portfolion inte särskilt reglerad men nu ska det som sätts in i den vara relevant och 

kopplat till utvecklingen av det individuella barnet. Man har blivit noggrannare med att 

sålla ut vad som verkligen är utveckling och lärande istället för att bara sätta in allt som 

barnet gör. Angående de etiska aspekterna försöker pedagogerna alltid göra en egen 

bedömning för att det dokumenterade materialet inte ska uppfattas som negativt av till 

exempel barnen. De har aldrig upplevt att något barn har uttryckt någon avighet 

gentemot informationen som ges ut via dokumentationen. Nakenhet eller starka känslor 
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är något som Malin nämner som olämpligt att visa upp i till exempel fotografier. Särskilt 

föräldrarnas åsikter är det då som tas in. 

 

7.1.2. Anna på förskolan Molnet 

Anna har utbildning som gymnasielärare men är anställd som förskollärare på förskolan 

Molnet, den större förskolan som arbetar med portfoliometoden. Hon är i 30-årsåldern 

och arbetar sedan en termin tillbaka på en av småbarnsavdelningarna tillsammans med 

två barnskötare med lång erfarenhet. Anna berättar hur mycket av deras verksamhet och 

dokumentation sker med hjälp av portfolioarbete, både för utvecklandet av ett jag och 

utvecklandet av verksamheten. Bilder och dokumentation av skapande aktiviteter sätts 

upp på väggarna. I kapprummet finns också en digital fotoram som har används i olika 

grad under terminerna. Där finns också en kalender som de använder flitigt som berättar 

vad som sker i veckan som kommer. Annas arbetslag för också löpande anteckningar och 

har bland annat stenciler och dokument, bland annat inför utvärdering av verksamheten 

som sker cirka en gång per termin. Det är både tema, skapande aktiviteter, vardagslek 

såväl som utflykter som dokumenteras. I portfolion förs också dokumentation in kring 

barnets utveckling av sitt jag, sin kroppsuppfattning och barnets framsteg inom till 

exempel räkning och läsning är saker som förs ner i portfolion. Tillsammans i arbetslaget 

arbetar Anna enligt en mall för hur portfolion ska utformas, och denna är den samma på 

förskolan Molnets alla avdelningar och reglerar således vad det är som dokumenteras. 

Dokumentationen görs för barnet som ett stöd i utvecklingen och självbilden men också 

för att ge föräldrarna insikt i verksamheten. Personalen har nytta av dokumentationen i 

sitt arbete att följa barnens utveckling och när barnen går vidare till nästa avdelning tar de 

med sig portfolion och delar således med sig av vad de har gjort under de år de varit på 

småbarnsavdelningen. Detta gör det också möjligt för barnen att reflektera över sin egen 

utveckling, säger Anna. 

 

Förmedlingen av dokumentationen till föräldrarna sker i form av barnens alster samt 

fotografier uppsatta på väggarna och fotoramen i kapprummet, men också via internet 

och lärplattformen it’s learning. Vid den dagliga kontakten med varje barns förälder finns 

också en möjlighet att visa upp bilder på barnet eller något som det har gjort. Dessutom 

tycker Anna att utvecklingssamtalet ger en bra chans att förmedla dokumentation till 

föräldrarna. Vad det är som ska förmedlas är något som de i arbetslaget pratar om medan 

de dokumenterar, även om det för portfolion finns en mall. Allt skapande i form av 
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teckningar och liknande sätts i stort sett alltid upp på väggarna och kopplas ofta till 

teman som pedagogerna har satt upp för terminen, mycket för att också ge en röd tråd 

till föräldrarna, förklarar Anna. Som Anna uppfattar det själv verkar bilder på väggarna 

uppskattas, och att föräldrarna gärna vill se vad deras barn gör på dagarna. Här tror hon 

att bildspelen är särskilt populära just därför. Vissa föräldrar har också uttryckt sin 

uppskattning över informationen som finns att hämta på internet då de har kunnat 

återkoppla till förskolan även hemifrån genom bilder och till exempel sångtexter. 

 

Anna tror inte att de har ändrat sitt arbetssätt med dokumentation på något speciellt sätt 

inför införandet av den reviderade läroplanen men arbetet med portfolio och 

dokumentation är i ständig omarbetning. Bland annat har ny teknik införts för ett par år 

sedan när alla i personalen fick gå datorkurs och avdelningarna fick digitalkameror och 

det har påverkat arbetet mycket, säger Anna hon frågar sina kollegor eftersom hon själv 

inte har arbetat på Molnet så länge. 

 

När problematiken med etiska överväganden tas upp kommenterar Anna att 

fotografierna som är med i dokumenteringen liksom portfolion alltid ska vara relevanta 

för verksamheten och barnen. Genom diskussion har det beslutats att inga bilder med 

naket ska finnas med. Anna berättar dessutom om att hon aldrig har sett att barn har 

reagerat negativt på att barnens portfolios är öppna och tillgängliga för alla i 

barngruppen. 

 

7.1.3. Camilla på förskolan Bruna trappan 

På montessoriförskolan Bruna trappan berättar montessoriförskolläraren Camilla, som är 

i 40-årsåldern och har arbetat på förskolan i många år, att båda avdelningarna bland 

annat dokumenterar med hjälp av något som de kallar för dagblock. Varje barn har ett 

par egna rader i ett kollegieblock där pedagogerna under dagen skriver ner till exempel 

vad barnen gör och vem de leker med under dagen. I detta dokumenterar de hellre oftare 

på rutin, det vill säga hellre någon liten skriftlig rad varje dag, än med längre utvecklingar 

som inkluderar flera medier under en längre tidsperiod. Dessutom har 

montessorimaterialet egna dokumentationsblanketter för barnen som går på avdelningen 

med äldre barn där barnens utveckling dokumenteras. Om det händer något särskilt 

under dagen finns ett speciellt avsett block i en låda för dokumentering av det inför 

framtida behandling. Inför föräldrasamtal förklarar Camilla att barnens individuella 
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utveckling diskuteras inom personalgruppen och att en diskussion förs inför vad som ska 

tas upp med föräldrarna. Det finns också ett underlag för vad som ska förmedlas till 

föräldrarna. På förskolan dokumenterar man barnens alster, utveckling och arbete men 

också vardagliga händelser, vad de gör och vem de leker med förutom speciella händelser 

som till exempel bråk. I arbetslaget har de diskussioner om vad som ska dokumenteras, 

ibland sker det först individuellt. Camilla beskriver att den mesta dokumentationen görs i 

form av fotografier och alster på väggarna, någon gång per termin också i form av 

vernissage där föräldrarna bjuds in. 

 

Anteckningarna som förs under dagen säger Camilla är till för personalen medan 

fotografierna är mer för föräldrar och barn. Vernissagen de håller är till för att visa 

föräldrarna någon slags produkt av verksamheten och underlätta för diskussioner barn och 

föräldrar emellan. De arbetar också med en pärm där material under barnets alla år på 

förskolan får tas med hem när barnet slutar och är till för att vara ett minne och nöje för 

barn och förälder. Camilla anser att mötet i hallen med föräldrarna är viktigare än att 

förmedla produkter och berättar bland annat om att de både inför och efter inskolning av 

ett nytt barn utbyter mycket information om barnet både i form av bilder och skrivna ord. 

Efter inskolningen får föräldrarna hem bland annat bilder på barnet under dess första tid 

på förskolan. Ingen dokumentation finns tillgänglig på internet. Tanken att ha något 

internetbaserat förmedlingsverktyg har funnits, men hon kommenterar detta så här:  

 

”Ska man ha en sida så ska den vara uppdaterad… annars får den liksom ett kontraproduktivt 

syfte. Om den inte är uppdaterad så ser det bara jättetrist ut. Det ser ut som om man inte gör 

nånting.” Camilla, förskolan Bruna trappan 

 

Vidare förklarar hon att de olika svårigheter som hon kan se med att lyckas förmedla 

dokumentationen är just att få tid för det och hon uttrycker det som så att man får 

prioritera. Ambitionen är också något som kan utgöra ett hinder, i kombination med att 

tiden inte räcker till. Camilla säger att det finns så mycket som de skulle vilja förmedla 

och visa upp, men för att det ska kunna visas upp vill man gärna att det ska vara perfekt. 

 

Camilla tror att föräldrarna på förskolan är förstående när personalen inte alltid har 

någonting att rapportera av dagen och istället uppskattar att tiden för dokumentering av 

dagen läggs på barnen i verksamheten. Hon anser att föräldrarna får mycket konkret 

information om sina barn som de inte behöver fråga om men säger också att många 
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föräldrar är produktinriktade och har svårt att faktiskt se vad det är som händer om de 

inte får se resultat av verksamheten. 

 

 

Angående de etiska aspekterna diskuterar Camilla hur mycket information som ska ges ut 

till föräldrarna om barnens dag, vad de behöver veta och att olika föräldrar vill veta olika 

saker och olika mycket. Efter införandet av den reviderade läroplanen har de inte 

förändrat sitt arbete med dokumentation eftersom de redan innan den kom arbetade med 

individuella utvecklingsplaner. Förut var de dock mycket mer detaljerade i dessa, 

kopplade till montessoripedagogiken och nu tycker hon att de fokuserar mer på att 

dokumentera det som är väsentligt istället för onödigt detaljerat. 

 

7.1.4 Sammanfattning av intervjuresultaten 

Sammanfattningsvis finns det mycket i de tre pedagogernas synsätt på dokumentation 

som de delar med varandra. De anser alla tre att dokumentationen är till för både barnen, 

pedagogerna själva samt för utveckling av verksamheten, även om de har olika sätt att 

genomföra dokumentationen på. Samtliga förskolor verkar ha tänkt över och reviderat 

sina tillvägagångssätt kring dokumentationsarbetet genom åren med hjälp av diskussioner 

inom verksamheten eller vidareutbildning inom området som på Molnets förskola. De 

ser också mycket lika på vilka svårigheter det finns med att hinna med så väl själva 

dokumenteringen som förmedlingen av den när de alla anser att det finns en brist på tid.  

 

Alla tre förskolor arbetar på något sätt med portfolio men med olika mål och utgångssätt 

och tillgänglighet för föräldrar och barn. Det är montessoriförskolan som skiljer sig mest 

från de tre i detta avseende när barnens portfolios inte finns tillgängliga för barnen själva 

under sin förskoletid utan först efteråt som ett minne mer än som ett reflektionsverktyg 

som en del av verksamheten som de två andra förskolorna säger sig använda det som. 

 

Av de tre förskolorna är det bara förskolan Molnet, den kommunala portfolioprofilerade 

förskolan, som aktivt använder sig av någon slags internetbaserad 

dokumentationsförmedling. 
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7.2. Observationerna 

 

7.2.1. Förskolan Pingvinen 

I förskolan Pingvinens entré som delas av de båda avdelningarna sitter bilder och alster 

uppe på väggarna, mestadels från avdelningen med äldre barn. Tillsammans med en del 

av sakerna finns beskrivningar, barnens tankar kring det eller ett datum. De flesta av 

dessa alster sitter högt upp, vissa ända upp i taket. 

 

Inne i kapprummet för småbarnsavdelningen finns en digital fotoram som är igång under 

dagen, på förmiddagen med bilder från en tidigare utflykt och på eftermiddagen med 

bilder från aktiviteten under dagen. Här inne finns också bilder, alster och tillhörande 

beskrivningar på väggarna. Det finns ett lägre skåp med glasväggar med vad som ser ut 

som barntillverkade saker under almanackan där de på eftermiddagen beskriver vad de 

gjort under dagen. Det finns en whiteboard i kapprummet som används för 

föräldrakontakt på olika sätt. 

 

Vidare in på avdelningen, i samtliga rum, finns antingen barnens egna alster eller bilder 

på när de gör någon aktivitet. I matrummet sitter också ett par ark med bilder som 

barnen har fått ta själva, bland annat på hur man ser ut med olika känslor. Denna slags 

dokumentation finns på flera olika varierande nivåer, både i barnens höjd och högre upp. 

På lägsta hyllplanet i matrummet finns barnens portfolios lättillgängliga. På flera ställen 

finns bilder som kopplar till användningen av sakerna där bilden finns, till exempel finns 

det en bild av barn som arbetar vid ljusbordet på väggen ovanför ljusbordet, och en bild 

på barn som läser på väggen bredvid soffan och böckerna. Det finns också bilder på 

bilar, lastbilar och liknande i lekrummet som har material som inbjuder till lek med dessa 

saker. 

 

Under dagen går det att se att barnen tar del av dokumentationen, särskilt i form av 

fotografier, både enskilt och tillsammans. Speciellt känslouttrycksbilderna verkar särskilt 

populära. Också i rummet med bilar på väggarna tittar barnen och kommenterar 

motiven. Pedagogerna fotograferar medan barnen erbjuds leka med en projektor och ett 

par prismor och lägger sedan omedelbart efter aktiviteten in bilderna på datorn och in i 

fotoramen. 
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Barnen visar gärna sina portfolio både för mig och för varandra och de är mycket 

medvetna om vilken som är vems. Portfolion ser olika ut beroende på pedagogen som 

har huvudansvaret för barnet men de innehåller bland annat utvalda bilder som barnet 

har gjort och fotografier där barnet är med, vissa med dialog eller beskrivning till. Några 

av pärmarna har en tycka om-lista där pedagogen har fyllt i vad barnet har svarat, som en 

sorts barnintervju. Under ett par rubriker finns aktiviteter där flera barn har medverkat. 

Exempel på några sådana rubriker är: ”Samarbete och vänskap”; ”Projekt is – vad har 

hänt nu 2011-11-17?”. Till dessa rubriker finns en kortare beskrivning om temat och till 

bilderna som finns med. Kopplingar till läroplanen görs frekvent genom portfolion i den 

löpande texten. Barnets födelsedag med bilder på barnet när det fyllde år är också en flik 

som kan finnas med i portfolion. 

 

8.2.1.1. Föräldrakontakt 

Det finns viss variation på vilken information föräldrarna som kommer och hämtar 

barnen erhåller. Första föräldern som kommer får höra vad som gjorts under dagen men 

är samtidigt stressad eftersom föräldern har två andra barn som väntar, förutom det som 

hämtas. Informationen tas emot muntligt men behöver avbrytas när barnen blir för 

oroliga. Personalen hinner ge föräldern information om hur barnet har haft det under 

dagen, att de varit ute och inom den informationen berättas också att barnet varit lite argt 

under förmiddagen. De diskuterar tillsammans incidenten. I kapprummet hinner inte 

föräldern samtala med sitt barn, och vad som kunde observeras fanns inte heller någon 

möjlighet att till exempel se på förskolans bildspel i fotoramen i kapprummet. 

 

Den andra föräldern som kommer och hämtar tar av sig alla ytterkläder innan han 

kommer hela vägen in på avdelningen, in i lekrummen. Personalen berättar att de har 

varit ute och vad mer som har hänt under dagen, vilka som barnet har lekt med och vad 

det har tyckt om aktiviteterna som varit. Föräldern återkopplar till något som barnet gjort 

hemma, att barnet är intresserat av det där hemma också. I kapprummet hörs de samtala 

om dagen och vad personalen har rapporterat men de verkar inte se på bilderna som 

blivit uppsatta i den digitala fotoramen. 

 

Nästa förälder är på avdelningen under en betydligt kortare tid än de som kommit före. 

Föräldern kommer in påklädd på avdelningen och får en snabb rapportering innan de 
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ganska skyndsamt går igen. Det är inte möjligt för mig att höra vad som sägs ute i 

kapprummet. 

 

Förälder nummer fyra är mor- eller farförälder till barnet som hämtas och talar inte 

svenska. Säger hej och går ut igen och personalen säger ingenting mer. Pratar ett annat 

språk med barnet i kapprummet. 

 

En av föräldrarna tittar snabbt in och går sedan igen eftersom barnet protesterar mot att 

bli hämtat. I stället går föräldern vidare och hämtar det äldre barnet på andra avdelningen 

först innan de tillsammans sedan kommer tillbaka igen och hämtar barnet snabbt utan att 

de hinner prata med personalen. I kapprummet samtalar de om en påse med blöta kläder 

på ett lättsamt sätt medan de tar på sig. 

 

När den sjätte föräldern kommer för att hämta sitt barn sitter det och lyssnar på en saga 

som en pedagog läser.  Pedagog, förälder och barn återkopplar till boken när samtalet 

inleds och sedan diskuteras det om hur barnet har klarat av att vara utan blöja under 

dagen. Det rapporteras också vem barnet har lekt med och hur mycket det har ätit. I 

kapprummet är barnet ledsen, föräldern pratar med barnet om hur det har gått med 

toaletträningen. Barnet verkar trött och vill inte gå. 

 

8.2.2. Förskolan Molnet 

I kapprummet på förskolan Molnet finns mycket dokumentation uppsatt. De två 

fönstren i rummet har hand om olika teman, det ena ”höst” och det andra har tema 

”bondgård”. Under hösttemat finns bilder på barnen och vad de har gjort i inom ämnet 

plus ett par sånger som är aktuella under temat. På bondgårdstemats fönster finns bilder 

på när barnen målar de teckningar som sitter ovanför barnens hyllor där de hänger sina 

kläder, förutom en sång som är aktuell. Ovanpå hatthyllorna sitter alltså två alster som är 

kopplade till detta parallella bondgårdstema. Mitt i rummet hänger laminerade utklippta 

och målade löv med bilder på barnen när de målar dem på baksidan. På väggarna finns 

fler bilder på när barnen utför aktiviteter och vid ingången sitter en kalender som berättar 

vad som händer i veckan, vilka aktiviteter som ska hända och har hänt. Det finns 

dokumentation i både barn- och vuxenhöjd. De saker som sitter på fönstret har fasta 

bänkar under sig som barnen kan klättra upp på. 
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Inne på avdelningen finns barnens alster uppsatta på väggarna i form av ”veckans 

teckning” gjord med färgpenna. Dessa sitter högt upp. Längst in i ett av lekrummen 

hänger alster på tork, också högt upp. I ett av lekrummen finns ”min längd” och ”min 

vikt” där barnen finns med på bilder. Den andra väggen har material, sånger och bilder 

som är kopplade till den dagliga samlingen. Fler sånger finns på en av de andra väggarna.  

 

I de andra rummen finns flera tecknade bilder som återkopplar till användningen av 

lekmaterialet som finns tillgängligt. Vid böckerna finns en målad bild på ett barn som 

läser till exempel. På en vägg finns bilder på barnen från deras födelsedag, dessa är i 

barnhöjd. 

 

Vid aktiviteten för dagen fotograferas barnen av en pedagog medan en annan hjälper 

barnet med uppgiften. 

 

Portfolios finns i ett av lekrummen, i barnhöjd. Barnen visar gärna och tittar ofta i 

varandras. Portfolion har en tydlig struktur efter en mall som följs på hela förskolan och 

har tre huvudområden som dokumenteringen håller sig till. ”Målet med portfolion” är en 

av rubrikerna där det sedan beskrivs och förklaras genom syften; t.ex. att synliggöra varje 

enskilt barns utveckling och lärande. Områdena är ”Jag”, ”Utvecklingsområden” samt 

”Teckningar och självporträtt”.  Under området ”Jag” sätts till exempel bilder och text in 

kring barnets inskolning, födelsedagar, vikt och längd och så vidare. Sidorna under 

området ”Utvecklingsområden” består av beskrivningar av temaarbeten där barnet varit 

medverkande. Det finns bilder på barnet tillsammans med dess kamrater och text om 

arbetet tillsammans med barnets alster inom temat. Det tredje området innehåller 

teckningar och andra skapande material som barnet har gjort. 

 

8.2.2.1. Föräldrakontakt 

Första föräldern som kommer för att hämta sitt barn på eftermiddagen får information 

om hur barnet haft det under dagen och vad de har gjort. I kapprummet pratas vidare en 

lång stund om samma sak med en annan pedagog. Jag uppfattar inga diskussioner om 

vad som finns på väggarna just nu men vad som presterats under dagen berättas och 

visas upp. 
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Nästa förälder får information om vad barnet har ätit och att allt har varit bra, vad de har 

gjort under dagen endast lite snabbt eftersom föräldern har ytterligare två barn med sig. I 

kapprummet pratar hon med barnen på ett annat språk än svenska. 

 

Förälder nummer tre är far- eller morförälder till ett av barnen. Det dröjer en lite längre 

stund innan denne får en rapport om dagen och han går in hela vägen in i lekrummet 

med barnet. Därefter kommer en pedagog och ber barnet visa vad de har gjort i form av 

en fråga till barnet (barnet visar villigt sin prestation i form av ett fotavtryck). En förälder 

till barnet kommer också sedan och barnet tillfrågas då om det kan visa sitt avtryck igen, 

vilket det gör. Föräldern får också en beskrivning i form av en dialog med personalen, 

hur barnet har ätit och vad de har gjort. 

 

Det är svårt att höra vad föräldrarna säger till varandra och till sina barn eftersom dörren 

ut till kapprummet är stängd. Generellt går de som hämtar in hela vägen på avdelningen, 

de flesta med kläder på. Barnen tillfrågas ofta att berätta själva vad de gjort under dagen 

och personalen vill gärna visa föräldrarna alstren som blivit gjorda. 

 

8.2.3. Förskolan Bruna trappan 

I kapprummet finns en digital fotoram med rullande bilder i hög höjd, ingenting som ett 

barn har möjlighet att se. All annan information där inne är praktisk. Inne på 

småbarnsavdelningen, som man måste gå igenom för att komma till nästa avdelning, 

finns alster på väggarna. Båda avdelningarna representeras här, allt är i högre höjd som de 

små barnen inte kan nå om de inte ställer sig på något. I deras höjd finns andra, 

inplastade bilder som visar till exempel årstidsskiftningarna. Just nu finns inga bilder på 

barnen när de gör aktiviteterna i samband med alstren. Inne i ett av lekrummen sitter fler 

av barnens teckningar och arbeten på väggarna, vissa på tork och andra som en del av ett 

gemensamt arbete. Dagblock för löpande anteckningar finns tillgängligt på en hög byrå i 

rummet som förgrenar avdelningens rum och också fungerar som hall. 

 

Barnens portfolio är inte tillgänglig för barn eller föräldrar medan de är på förskolan utan 

är istället något som de får ta med sig hem den dagen de slutar på Bruna trappan. 

Innehållet i den följer en viss mall som tycks omarbetas mellan åren. Bland annat 

innehåller portfolion ett ark där det finns skrivet vad deras kamrater tycker att de är bra 

på, och ett där det berättas om vad barnet har tyckt om och gjort de åren det varit på 
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förskolan. Bilder på personal och på barnet genom åren och avdelningarna finns också 

och tas fram inför barnets avslut; ett par alster och foton för varje termin. 

 

8.2.3.1. Föräldrakontakt 

Första föräldern som kommer för att hämta sitt barn kommer in med kläderna på i ett av 

lekrummen. Säger hej till personal som sedan går ut för att göra något annat men när 

personalen kommer tillbaka pratar de en lång stund. Det görs kopplingar till hemmet och 

de samtalar bland annat om barnets småsyskon som väntar utanför i vagnen och är sjuk. 

Pedagogen hjälper sedan till med att få barnet att börja avsluta sitt arbete, lägger saken på 

tork och pratar om att det ju kommer tillbaka imorgon igen. Innan föräldern är tvungen 

att gå eftersom småsyskonet är ledset samtalas om någon händelse kring barnets dag. 

 

Förälder nummer två hälsar på barnet först och tar sedan på skoskydd för att gå in i 

kapprummet och barnet går ut till henne. Hälsar inte direkt på personalen och kommer 

inte in från kapprummet. Där ute pratar hon ett annat språk med barnet.  

 

En av föräldrarna som kommer under observationen är en förälder till ett av barnen på 

den andra avdelningen och går således bara igenom med en kort hälsning. 

 

Nästa förälder har tagit av sig alla ytterkläder och kommer in. Frågar specifikt efter hur 

det har varit idag och får då en ingående berättelse av en i personalen, bland annat om att 

de har varit ute och att barnet har lekt med ett specifikt barn och cyklat, att han varit arg. 

Föräldern ställer frågan till barnet om vad det varit för mat och om den var god, om han 

sov gott. Pedagogen reflekterar tillsammans med förälder och barn och tar upp frågan 

var teckningen har tagit vägen som barnet planerade att ta med hem, och de går 

tillsammans ut ur kapprummet och hämtar den. De säger hejdå i kapprummet och 

pedagogen lämnar förälder och barn att ta på sig. 

 

Ännu en förälder till ett barn på äldrebarnsavdelningen kommer och stannar och väntar i 

soffan på småbarnsavdelningen medan barnet äter mellanmål i matrummet. Hon 

beundrar alstren som barnen gjort i tapet som sitter på väggen, frågar personalen vad de 

är gjorda av. Pratar också om vardagssaker med personalen för de yngre. 
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Förälder nummer sex är farmor till ett av barnen och kommer in med skoskydd och 

kläder, frågar aktivt efter vad de har gjort under dagen. Personalen berättar att de har 

sjungit och varit ute men också om hur barnet har ätit och vad han tyckte var gott. 

Farmor frågar barnet ute i kapprummet om det har sjungit Lucia eftersom personalen 

sagt så och då går barnet ut till avdelningen igen och pratar med pedagogen om 

luciasångerna, vilka det var. Farmodern pratar en del på ett annat språk med barnet.  

 

En av föräldrarna som kommer har ett barn på vardera avdelning och tar med sig det lilla 

in i matrummet till det äldre barnet. En i personalen följer sedan med ut i kapprummet 

och pratar med föräldern men det går inte att höra vad de säger. 

 

Många av föräldrarna har svårt att få med barnen att stanna kvar i kapprummet för att 

klä på sig och det gör det svårt att hinna prata med dem medan de försöker ta på dem. 

 

8.2.4. Sammanfattning av observationsresultaten 

Genomgående under samtliga observationer är att informationen som ges ut till föräldrar 

först och främst kretsar kring barnens vardagsrutiner så som hur mycket det har ätit, 

sovit och om det har varit på toaletten. I andra hand kommer förmedling av vilka 

aktiviteter som skett under dagen och vad till exempel barnet har tyckt om dem. På 

förskolan Molnet uppmuntras föräldrarna att ta del av alstren som blivit producerade 

under dagen men på de andra förskolorna nämns inte att det finns någon dokumentation 

att ta del av vid kontakten med föräldrarna på eftermiddagen. Barnen tar del av 

dokumentation som finns tillgänglig på väggarna i form av fotografier eller alster på alla 

förskolor, och portfolios på Molnet och Pingvinen. På Bruna trappan finns endast 

barnens alster på väggarna, inga bilder, inne på avdelningen medan kapprummet är, med 

undantaget av fotoramen i vuxenhöjd, helt utan dokumentation, vilket skiljer förskolan 

från de andra två. Bruna trappan har inte heller någon portfolio tillgänglig för barnen. 

 

Under dagen använder både Molnet och Pingvinen sig av en digitalkamera för att 

dokumentera aktiviteterna, och Pingvinen lägger också ut bilderna på en digital fotoram i 

kapprummet innan föräldrarna börjar komma och hämta sina barn.  
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Alla tre förskolorna samtalar med minst en av de hämtande föräldrarna om dagens 

aktiviteter, barnens reaktioner och vardagsobservationer och förmedlar alltså också på ett 

sätt vad de anser vara viktigt.  
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9. Diskussion 
I diskussionsavsnittet av detta arbete kommer jag att diskutera huruvida jag har fått svar 

på mina frågeställningar och mitt syfte samt göra en jämförelse av observationer och 

intervjuer. Jag kommer också att återkoppla till min teoretiska utgångspunkt, diskutera 

mitt metodval samt knyta an till tidigare forskning och ge förslag på vidare 

forskningsmöjligheter. 

 

9.1. Resultatdiskussion 

 

9.1.1. På vilka sätt dokumenterar förskolorna sin verksamhet? 

Genom att sammanföra resultatet av både intervjuer och observationer från de tre 

förskolorna har både likheter och skillnader framträtt. Det har framkommit att 

förskolorna på flera sätt använder sig av liknande dokumenteringsverktyg även om de 

olika tillvägagångssätten används i varierande omfattning. Portfolio är exempel på en 

metod som är gemensam och där det tydligt går att se att trots att det används på alla 

ställen så tjänar det olika syften, innehåller inte samma saker och arbetet och upplägget 

med mapparna är varierande. Där förskolan Molnet har en tydlig profilering med sitt 

portfolioarbete med en mall som utarbetats för alla avdelningar på förskolan där 

koppling till läroplanen är en viktig del använder Bruna trappan den samlade mappen 

som ett minne för barn och föräldrar om barnets tid på förskolan. Förskolan Pingvinens 

användning av portfolio är liknande den på Molnet. Användningen av portfolio nämns 

också i den tidigare forskningen som jag gått igenom, där syftet med detta arbetssätt 

förklaras vara att låta barnen återkoppla och återuppleva saker som har hänt, och inte lika 

ofta som stöd för verksamhetsutveckling (Skolverket 2004, s. 85). Jag kan inte utifrån 

vare sig intervjuer eller observationer avgöra om förskolorna använder sig av barnens 

portfolios för utveckling och utvärdering av verksamheten trots att de alla tre hävdar att 

detta är fallet. 

 

Andra genomgående dokumenteringsmetoder är användningen av stillbildsfotografier på 

olika sätt, och alla tre förskolorna äger en digital fotoram där två av dem är i gång under 

observationerna. Bruna trappan har sin ram tillgänglig på en högre byrå och Pingvinens 

finns placerad på väggen synlig för både barn och föräldrar. De anser alla tre att föräldrar 

och barn tycker att det är roligt att kunna se vad som görs på förskolorna. När det gäller 
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fotografier och förmedling av detta medium är alltså alla tre förskolorna mer eller mindre 

aktiva och anser att det är en viktig dokumentationsform. 

 

Att de olika pedagogiska inriktningarna ger förskolorna viss skillnad i utgångspunkt och 

tillvägagångssätt är tydligt vid till exempel förmedlingen av dokumentationen till både 

barn och föräldrar. Där både förskolan Pingvinen och förskolan Molnet arbetar med att 

synliggöra verksamheten med rikligt med bilder och alster, om än på olika platser på 

förskolorna, har Bruna trappan inte några fotografier alls uppe på väggarna vid 

observationstillfället. I intervjuerna kommer det fram att de anser att de hellre fokuserar 

på daglig kontakt, kontinuerliga och uppföljande diskussioner inom arbetslaget och 

arbetar med skriftlig dokumentering, något som de andra förskolorna inte nämner i 

samma omfattning. Miljön i lokalerna är utformad i förhållande till de grundtankar som 

förskolorna strävar efter att förverkliga och dessa skillnader har förmodligen också en 

påverkan på vilken dokumentation som finns synlig och tillgänglig för barn och föräldrar. 

 

När det gäller de etiska aspekterna har portfolioarbetet intressanta synvinklar som 

behöver ses över. Som Lindgren och Sparrman (2003) skriver bör barnen ha möjlighet 

att ge sitt godkännande eller till och med erbjudas anonymitet i dokumentationsarbetets 

förmedling (s. 58-68). Öppna portfolios kan här innebära ett problem. Vid båda 

observationerna på de två förskolorna som arbetade med portfolios tillgängliga för 

barnen, Molnet och Pingvinen, var barnen aktiva och studerade dessa dokumentations- 

och reflektionsverktyg. Bland annat innefattar förskolan Molnets portfolio barnens vikt 

såväl som längd, där längden också finns uppmätt i jämförande staplar på en av 

lekrummens väggar. Vikt och längd kan var något som är känsligt, för i detta fall i första 

hand barnens föräldrar eftersom barnen är så pass små. Att ta i beaktande är också hur 

barnen upplever det att bli jämförda med varandra och sedan inte ha någon kontroll över 

hur denna känsliga information om dem förs vidare. Vid intervjuerna anser personalen 

dock att det är deras ansvar att se till att ingenting som förekommer i pärmarna kan 

uppfattas negativt av barn eller föräldrar, och de har inte tänkt på att reflektera vidare på 

hur man ska agera om ett barn inte vill visa upp sin egen portfolio. Bruna trappan har 

inte barnens mappar tillgängliga för andra än personalen under förskolevistelsen. De 

förvaras i personalrum och på kontor. På Molnet och Pingvinen finns de på en låg hylla 

med bläddervänliga plastmappar så att de ska hålla att bläddras i. Föräldrar på 

avdelningarna har också möjlighet att ta del av pärmarna här och inga barns portfolios är 
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skyddade från att bläddras igenom. Bruna trappan använder således inte barnens pärmar 

till någon reflektion tillsammans med barn och föräldrar under barnets år på förskolan 

och borde kanske inte kategoriseras som portfolios även om de har ungefär samma 

innehåll som på de två andra förskolorna. På dessa får barnet bestämma själv vem som 

ska få se innehållet och tar emot sin portfolio för att få ta med sig den hem efter att hon 

eller han slutar på förskolan. Alltså verkar det som om båda förhållningssätten har för- 

och nackdelar. Där portfolion är tillgänglig och öppen för alla barn och föräldrar på 

förskolan behövs aktiva etiska diskussioner och överväganden, men där arbetet med 

portfolio är stängt för reflektion under barnets tid på förskolan finns risken att en 

hjälpsam och lättillgänglig metod för synliggörandet av barnets utveckling mistes. 

 

De allt snabbare stegen mot en mer kontrollerad och dokumenterad förskoleverksamhet 

är också något som Bjervås (2011, s. 18-20) skriver om. Vad som är bedömning och 

dokumentation i förskolan kan vara svårt att urskilja med de många riktlinjer, 

förväntningar och inte minst jämförandet individer emellan i barngruppen. Enligt 

läroplanen för förskolan ska förskolläraren och arbetslaget inte utvärdera det enskilda 

barnet men ändå uppmärksamma och dokumentera dess utveckling (Skolverket 2010, s. 

14). Hur detta görs på bästa sätt, med de krav som finns, är något som förskolorna 

bestämmer själva. Vallberg Roth och Månsson (2010, 229-233) beskriver hur små barn 

som ständigt och ingående dokumenteras görs medvetna om sina egna prestationer i 

relation till överliggande förväntningar och till exempel kamraters bedrifter. Med denna 

utveckling och forskning i åtanke är det tydligt hur viktigt det är att förskolorna själva gör 

de bedömningar och för de etiska diskussioner som är nödvändiga för att 

dokumentationsarbetet hålls inom de ramar som är rimliga, att det är etiskt försvarbart 

samtidigt som dokumentationsmaterialet är användbart för vidare utvärdering och 

utveckling. 

 

9.1.2. På vilka sätt förmedlar förskolorna denna dokumentation till föräldrarna? 

Kontakten med föräldrar framhålls som viktig på alla tre förskolor. Gemensamt har de 

också att ingen av dem anser att tiden räcker till för allt som de hade önskat. Tidsbristen 

drabbar både föräldrar och personal och ses som ett hinder för förmedling av 

dokumentationen på alla förskolorna. Denna brist på tid är också tydlig under 

observationerna. Flera av föräldrarna är stressade, av barnet som antingen inte vill gå, 

eller vill gå snabbare, eller av till exempel syskon som också är med och hämtar upp 
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barnet. I dessa fall kan det vara svårt för personalen att hinna med något djupare samtal, 

eller förmedla vad som gjorts under dagen. Informationen som ges och prioriteras 

centreras ofta kring hur barnet sovit och ätit eller andra vardagliga saker, kanske just för 

att tiden annars inte räcker till. Det går också att dra paralleller från vilken information 

som ges ut till föräldrarna till vad föräldrarna vill veta och frågar efter. Som Forsberg 

(2009) beskriver har föräldrar nu för tiden både större krav på sig själva som aktiva 

föräldrar, och mindre tid för sina barn (s. 23-30). När förskolorna i samråd med 

föräldrarna då utformar verksamheten och förmedlingen av dokumentationsarbetet till 

föräldrarna måste de samtidigt ta hänsyn till vilken information det är som föräldrarna 

faktiskt vill ha, och på vilket sätt som de har bäst möjligheter att kunna tillgodogöra sig 

den. 

 

De olika tillvägagångssätten för förmedlingen av dokumentation tas emot olika av 

förskolornas föräldrar. Bruna trappans pedagog tror att vissa föräldrar säkert hade 

föredragit att se mer av barnens vardag och alster men att de är nöjda med att tiden det 

skulle tagit att synliggöra och dokumentera verksamheten istället ägnas åt barnen. 

Valmöjligheten att inte aktivt förmedla och synliggöra dokumentation till föräldrar säger 

läroplanen i och för sig ingenting om, men troligen är en viss mängd data nödvändigt att 

utbyta mellan förälder-pedagog för att en förtroendefull relation ska kunna byggas upp. 

Huruvida montessoriförskolan Bruna trappan klarar av att skapa denna relation på andra 

vis än genom daglig förmedling av sin dokumentation är ingenting som denna studie kan 

klara av att besvara, och enligt min egen åsikt är det inte mängden data, om det så är i 

form av fotografier, barnens alster eller skriven information, som definierar kvaliteten på 

förskolans dokumentation. Det kan lätt bli för mycket information för både barn och 

föräldrar att hantera på samma gång när det inte ges tid för reflektion emellan 

förmedlingstillfällena, men samtidigt finns det så mycket att förlora på att inte föra en 

daglig kommunikation, och ett samarbete för barnens bästa, parter emellan.  

 

Molnets och Pingvinens intervjuade pedagoger upplever att föräldrarna på förskolan är 

positiva till att få se vad barnen gör på dagarna. Som läroplanen för förskolan (2010) 

beskriver är det viktigt att ge föräldrarna möjlighet att påverka och utvärdera 

verksamheten (s. 13). Här kan man diskutera huruvida de ges möjlighet till detta, eller om 

personalen har tid och möjlighet att lyssna på vad föräldrarna verkligen vill se och få 

information om. Det är för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar som ett samarbete 
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och utbyte mellan förskolepersonal och föräldrar bör göras. Förmedlingen av 

dokumentation tror jag är ett mycket viktigt sätt att göra detta, men i detta måste också 

has i åtanke att det som förmedlas också tas emot med intresse och reflektion, annars 

kan det lätt falla platt. Oavsett hur dokumentationen förmedlas, via till exempel bilder, 

samtal eller skriven text, bör vikten ligga på att utvärdera huruvida materialet tas emot 

positivt eller inte, och därifrån kan man utveckla tillvägagångssätten. 

 

9.2.3. Använder sig förskolorna av internet i sin dokumentations- och/eller 

föräldraförmedlingsprocess och i så fall på vilket sätt? 

Det är bara förskolan Pingvinen av de tre som använder sig av internet i 

dokumentations- och förmedlingsprocess. På plattformen It’s learning erbjuds föräldrar 

att ta del av fotografier från verksamheten så väl som sångtexter och informationsbrev. 

De andra förskolorna verkar inte ha någon plan att utveckla något system för att göra 

dokumentation tillgänglig på internet. It’s learning är i grunden ett system som används 

av till exempel högskolor och universitet och är inte anpassat för att användas i 

förskolan. 

 

En viktig aspekt på att få en fungerande föräldrakontakt är att använda sätt av 

förmedling som är lättillgänglig för föräldrarna, och någonting som sparar tid. Som 

Bjervås (2011) skriver växer förskolans uppgifter och betydelse allt mer, och förändras 

allt efter hur samhällets behov förändrats (s. 18). Det är viktigt att förskolan som 

utbildningsinstitution hänger med i utvecklingen och ägnar kraft åt att växa in i sina nya 

uppgifter och förhållningssätt – kanske är förmedling och kontakt via internet ett sätt att 

ge nya och goda förutsättningar för att fortsätta denna utveckling. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) beskriver hur samverkan mellan hem och 

förskola ska utformas på ett sådant sätt att föräldrarna har möjlighet att var med att 

påverka, utvärdera och utöva inflytande i förskolans verksamhet (s. 13). Jag hävdar att för 

att kunna göra detta måste föräldrarna först få insikt i barnens vardag och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Att synliggöra en viss del av dokumentationsarbetet är ett 

utmärkt sätt för att lyckas med detta. Just som läroplanen för förskolan (2010) också 

skriver så arbetar förskolan ”… i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt.” (s. 6), vilket inte heller borde bortses ifrån när det gäller 

förmedlingen av information mellan hem och förskola. Genom att använda internet i sin 



 44 

förmedlingsprocess tror jag att många förskolor inte bara skulle kunna förenkla sin egen 

dokumentationsbearbetning och till exempel utvärdering utan också kunna nå ut till 

betydligt fler föräldrar. Hade informationen funnits tillgänglig även utanför förskolan, på 

internet, hade fler föräldrar haft tid att ta del av den, och förhoppningsvis också få 

inspiration och vilja att engagera sig i sitt barns utveckling och förskoletid. Detta tror jag 

både föräldrar och pedagoger endast har att tjäna på, men de som vinner i slutändan är 

definitivt barnen. 

 

9.2.4. Teoretisk anknytning 

Genom att jag tagit min utgångspunkt i de sociokulturella teorierna kring människors 

förhållande till varandra, och vuxnas förhållande till barn, väcks diskussionen om 

huruvida dessa synsätt synliggörs genom studien. I ett sociokulturellt samhälle finns ett 

behov av att dela med sig av sina kunskaper, från människa till människa för att samhället 

ska kunna gå vidare och utvecklas (Säljö 2000, s. 38). Detta går att se på hur 

förskollärarna förhåller sig gentemot barnen, och hur de ser på att föräldrarna ska 

informeras och samarbeta kring barnens utveckling och vardag samt få ta del av 

förskolans vardagliga verksamhet. Att vilja dokumentera, och att det till och med ställs 

statliga krav på dokumentation är ett starkt argument för att samhället värdesätter att lära 

sig av varandra, i samråd med varandra. Förskolan och skolan har blivit det svenska 

nutida samhällets viktigaste institutioner för förmedling av kunskap till nya 

samhällsmedborgare. Och som Bjervås (2011) beskriver så har förskolans uppgifter 

förändrats och utvecklats till den kontrollerade verksamhet som bedrivs idag, är det 

viktigt att verksamheten dokumenteras utförligt och konsekvent (s. 18). 

 

9.2. Metoddiskussion 

Innan jag påbörjade arbetet med studien gick jag igenom flera olika metoder för att hitta 

de som passade mitt syfte bäst. Till en början hade jag en idé om att genomföra 

intervjuer med föräldrar på förskolan men insåg snabbt att det skulle bli svårt att hitta 

personer som var villiga att ställa upp när jag frågade runt på förskolorna vid 

föräldramöte och via förskolornas pedagoger. Det verkade som om föräldrarna var 

ovilliga på grund av att det tog tid men också för att de inte ville medverka i något som 

innebar att de skulle vara tvungna att ge sitt barns förskola kritik. En annan tanke var 

därför att dela ut anonyma enkäter till alla föräldrar på avdelningarna men problemet 

med en sådan metod var huvudsakligen att det skulle ta för lång tid och i samråd med en 
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av pedagogerna på en av förskolorna kunde vi se att föräldrar ofta har svårt att lämna in 

lappar i tid i den mängd av information och måsten som vardagslivet kräver. Därför 

valde jag till slut att endast observation av föräldrar och barn, samtidigt som observation 

av dokumentationsarbetet utfördes, var lämpligt. När det gäller intervjuerna resonerade 

jag som så att observationerna inte skulle vara tillräckligt underlag för att dra slutsatser 

kring hur förskolorna verkligen arbetade. Allt som var synligt under observationstillfället 

var inte nödvändigtvis så som de vardagligen arbetade och för att få reda på tankar, 

resonemang och underliggande teorier behövdes en personlig röst och ställningstagande. 

Sådana tankar är enklast att få fram vid en kvalitativ intervju; eller som Trost (2002) 

uttrycker det så är det inte berättelsen man kommer åt med en kvalitativ intervju; utan 

livet (s. 34). 

 

Fördelen med att använda sig av deltagande observation i jämförelse med andra metoder 

är flera. Till skillnad från en intervju avslöjar observationer en bredare och 

mångfacetterad bild av verksamheten, istället för en personlig vy från en enskild pedagog 

(Fangen 2005, s. 33). Det är dock så att observatören själv också är selektiv och inte alltid 

klarar av att hålla objektivitet och det kan naturligtvis vara ett problem, men både under 

och efter observationen finns tillfälle att reflektera över ens egna val och det man sett 

inför sammanställningen av resultatet. Att en observation är deltagande, till skillnad från 

icke deltagande, betyder inte att observatören lägger sig i eller ställer frågor till 

människorna omkring sig (Fangen 2005, s. 33). Istället kan deltagandet i gruppen ses som 

att man inte ställer sig utanför observationsobjektens värld utan tar en ställning där det 

finns möjlighet till socialt samspel (Fangen 2005, s. 31). På så sätt tror jag att barn och 

pedagoger upplever situationen mindre pressad och konstlad, och man stör inte barnens 

vardag genom att vara en okänd, otillgänglig vuxen som står i vägen för förskolans 

vardagsaktiviteter. 

 

Efter en jämförelse av vad observationer respektive intervjuer har genererat för resultat 

framgår vissa skillnader. Vid intervjuerna har de tillfrågade beskrivit och berättat generellt 

om sitt arbete med dokumentation som jag vid observationerna inte har kunnat se 

exempel eller bevis på. Vissa saker, som till exempel att pedagogerna vid vissa tillfällen 

använder sig av fotokamera eller videoinspelningar men att det inte gjorde det just vid 

tillfället för observationen, är exempel på sådana saker. Genom att genomföra 

intervjuerna före observationerna kunde jag dock också använda observationerna som 
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bekräftelse på intervjuresultaten, kring arbetet med föräldrakontakt till exempel. Där de 

intervjuerna pedagogerna har sagt att de strävar efter dagliga samtal med föräldrarna har 

denna information också stärkts av observationerna. Daglig föräldrakontakt var något 

som prioriterades även om det gick att se att vissa föräldrar fick mer information än 

andra, förmodligen av flera olika orsaker som inte är inom ramen för denna studie. 

 

Angående stärkande av validiteten för denna studie har den korta tiden som 

observationerna pågått varit en bidragande faktor för att inte hinna med allt som jag 

önskat. Under bara ett par timmar har det varit omöjligt att fånga förskolans 

övergripande dokumentationsarbete och föräldraförmedling men min förhoppning är att 

intervjuerna hade styrka nog att täcka upp för den information som inte gick att 

observera. Reliabiliteten för studien har jag fokuserat på att höja genom att sträva efter 

att ha samma intervjufrågor, observationsunderlag och förutsättningar på alla tre 

förskolorna. Objektiviteten inför och under omständigheterna har därmed ökat och 

användandet av flera olika metoder har stärkt resultatets reliabilitet. 

 

9.3. Slutsatser 

I detta arbete har jag undersökt och jämfört metoder och medel för dokumentation och 

förmedling av denna på tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar. De tre 

förskolorna använder sig av liknande dokumentationsverktyg men i olika omfattning, på 

olika sätt och med olika respons från föräldrar. Användningen av portfolio för barnen är 

också ett dokumentationssätt som de tre förskolorna har gemensamt, men även här 

skiljer sig till exempel syftet bakom metoden och användningen av materialet i dessa 

pärmar. Två av förskolorna påminner mer om varandra medan den tredje, 

montessoriförskolan utmärker sig mer genom att till exempel endast ha alster uppe på 

väggarna, och inte också fotografier och texter kring dessa som de två andra förskolorna. 

 

Alla tre förskolorna förmedlar sin dokumentation av verksamheten via dagliga samtal 

med föräldrarna. Endast en av förskolorna använder sig av internet i 

dokumentationsförmedlingsprocessen. Andra sätt att förmedla dokumentation är via 

fotografier samt skriven text på kalendrar och whiteboard. Det som dokumenteras och 

förmedlas mest verkar vara särskilda händelser kring till exempel temaarbeten, utflykter 

och vernissager men viss dokumentation kring vardagssituationer återfinns också i till 

exempel barnens portfolios. 
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9.4. Förslag på vidare forskning 

Inom området dokumentation och etik finns fortfarande mycket som inte blivit 

tillräckligt diskuterat inom forskningen. Huruvida det är etiskt korrekt att spara och visa 

upp information om barn som är för små för att kunna ge sitt medgivande, är en punkt 

som behöver ses över vidare. Att det skulle kunna finnas uppgifter som kan uppfattas 

som kränkande istället för utvecklande, skulle vara förödande. 

 

En annan intressant infallsvinkel som hade varit givande att utforska är den kring 

förskolornas internetanvändning som hjälp i förmedlingen av dokumentationen. 

Eftersom internet har blivit ett viktigt hjälpmedel och en tillgång i samhället där fler och 

fler är aktiva via mail och sociala nätverk, tror jag att det är av stor vikt att också 

utbildningsinstitutionerna hänger med i utvecklingen. På vilket sätt, och under vilka 

etiska principer detta kan och ska göras, är något som behöver ses över.  
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11. Bilagor 
 

11.1. Observationsunderlag: 

Hur dokumenteras verksamheten? Vad finns att se av denna dokumentation i förskolans 

lokaler? 

Var finns denna dokumentation tillgänglig? 

Till vem verkar dokumentationen rikta sig? 

Vilka tar del av dokumentationen under dagen? 

 

11.2. Intervjufrågor: 

11.2.1. Dokumentationen 

Hur dokumenterar ni den pedagogiska verksamheten? 

Vad är det som dokumenteras? 

Hur har ni i arbetslaget kommit fram till vad det är som ska dokumenteras? 

På vilka olika sätt görs dokumentationen? 

Vilka pedagogiska resonemang som ligger till grund för syftet med dokumentation? 

 

11.2.2. Förmedlingen 

Vem är dokumentationen till för? 

Hur förmedlar ni dokumentationen till dem som den är menad för, och i vilken 

utsträckning? 

Finns det någon dokumentation tillgänglig på internet? 

Ser ni några svårigheter med att förmedla dokumentationen? 

Hur har ni kommit fram till vad i dokumentationen som ska delges olika grupper av 

mottagare? 

Hur upplever ni att föräldrarna på förskolan uppfattar ert arbetssätt med dokumentation 

av verksamheten? 

 

11.2.3. Andra aspekter relevanta för dokumentationen 

Har ni förändrat ert sätt att arbeta med dokumentation efter införandet av den nya 

läroplanen? 

Hur har ni utvecklat ert dokumentationsarbete genom åren? 

Hur ser ni på de etiska aspekterna av att dokumentera verksamheten? 


