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1 Inledning 

Varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, 

dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål (Skolverket, 2018, s. 18). 

 

Förskollärare har det övergripande ansvaret i dokumentationsarbetet för att följa upp och 

kvalitetssäkra förskolans verksamhet. Förskollärares ansvar i dokumentationsarbetet i 

förskolan har tydliggjorts i den nya revideringen av läroplanen för förskolan i kapitlet 

Uppföljning, utvärdering och utveckling (Skolverket, 2018). Barns inflytande och 

delaktighet skrivs fram som två viktiga faktorer för både dokumentationsarbetet och för 

att kunna kvalitetssäkra verksamheten.  

 

I skollagen (2010:800) framkommer det i 3 § - 4 § att förskolans verksamhet systematiskt 

och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utveckla utbildningen. Vidare framkommer 

det i 9 § att barn ska ges inflytande över utbildningen. Barnen ska fortlöpande stimuleras 

till att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad (Skollagen 2010:800).  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att barn ska få förutsättningar till 

inflytande och delaktighet i sitt lärande. Därför har förskollärare ett stort ansvar i hur 

dokumentationen utformas, när det dokumenteras samt var och vad som förskollärare 

väljer att dokumentera. Styrdokumenten har tydliga direktiv att en dokumentation ska 

ske, men inte hur dokumentationen ska utformas. Eftersom det inte finns givna svar på 

hur dokumentationen ska se ut, vad den ska innehålla och hur mycket förskollärare ska 

dokumentera kan den därför upplevas som svår, den är tidskrävande och det krävs 

kompetens menar (Holmberg, 2015).  

 

Utifrån tidigare erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning och på tidigare 

arbetsplatser har vi upplevt att förskollärarna har ett stort ansvar i vad de vill gå vidare 

med och utveckla till en dokumentation. Hur förskolläraren möjliggör barns delaktighet 

och inflytande i dokumentationen upplevs vara mindre framkommande med de yngsta 
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barnen med ålder ett till tre. Svårigheten i att följa styrdokument om barns rättigheter till 

att vara delaktiga och få inflytande, blir komplicerat då lärandet mellan förskollärare och 

de yngsta barnen är begränsat på grund av det icke fullt utvecklade språket. De yngsta 

barnen är inte delaktiga med ett inflytande i dokumentationerna på samma sätt som äldre 

barn kan vara. 

 

I den här studien undersöks förskollärarens beskrivningar av ansvar när det kommer till 

vad som dokumenteras om de yngsta barnen i förskolan då de yngsta barnen inte har 

samma möjligheter till att påverka de val som förskolläraren gör med 

dokumentationerna. Dokumentationen ser även olika ut beroende på vilket syfte den har, 

och för vem den görs, för barn, vårdnadshavare eller för förskollärare själva. Lindroth 

(2018) menar att det många gånger sker en selektering av vilken dokumentation och 

lärande som visas upp genom att förskollärare väljer vad som anses som god publicitet av 

hur verksamheten visas utåt.   
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras de centrala begreppen som studeras i studien. Först 

förklaras det vad dokumentation är och en avsmalning till de yngsta barnen samt deras 

villkor och rättigheter i förskolan. Avslutningsvis presenteras de centrala begreppen; 

ansvar samt delaktighet och inflytande utifrån tidigare forskning. I hela studien har 

förskollärare benämnts som förskollärare men i undantagsfall kan även personal eller 

pedagog förekomma om referenser använder det som benämning för förskollärare. 

 

2.1 Dokumentation 

Begreppet dokumentation i förskoleverksamhet har en lång historia bakom sig. Vallberg-

Roth (2015) förklarar att ordet dokumentera betyder att samla in och sammanställa 

information. Dokument är någon form av registrerade objekt. Dokumentation kan vara 

både analog och digital i utförande av video, bild, observationer, intervjuer, anteckningar 

och ljudupptagningar. Nilfyr (2018) beskriver att dokumentationsformerna som 

förskollärare gör yttrar sig på många olika sätt i form av anteckningar, fotografier och 

avbildningar av något. Barns bilder är en form av dokumentation där utveckling och 

lärande blir synligt.  

 

Vallberg-Roth (2015) menar att när dokumentationen bearbetas blir den till kollektiva 

minnen. Lindö (2009) beskriver dokumentation som ett verktyg till att utveckla 

förskollärarens perspektiv till att vara mer mottaglig och öppen för förändringar som kan 

gynna barnen och verksamheten. Dokumentation beskrivs av Lindö (2009) som en viktig 

del av förskoleverksamheten då det är där reflektioner, minnen och tankar kring vad 

barnet har lärt sig synliggörs och ett sätt att synliggöra den utveckling eller stöd som 

barnet behöver.  

 

Eriksson (2014) beskriver dokumentationsarbetet som förskollärare gör som ett sätt att 

tolka verksamheten och de yngsta barnen som inte har ett fullt utvecklat verbalt språk. 

Vidare framförs det som ett betydelsefullt sätt att ta hänsyn till det barnen ger genom 

dokumentationer till att utveckla och förändra verksamheten utefter de yngsta barnens 

behov, tankar och önskemål. Genom att ta hänsyn till de yngsta barnens tankar, behov 

och önskemål ger förskollärare också de yngsta barnen förutsättningar till att vara 
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delaktiga och ha inflytande över vad som sker i förskolans vardag och dokumentationer 

(a.a). 

 

Nilsson och Alnervik (2015) förklarar förskolans förändring över tid. Det beskrivs som 

en process där förskollärare förr använde dokumentation som ett sätt att dokumentera 

verksamheten, barnets utveckling och lärande på ett sätt där det framkom som en 

bedömning av barnet. Problematiken i detta arbetssätt blir att förskollärare kategoriserar 

barn efter vad de kan och hade uppnått, istället för att se till barns behov i sin utveckling 

och lärande. Dokumentationen används då som en form av bedömning istället för att 

kvalitetssäkra och följa upp verksamheten som dokumentationsarbetet används för idag. 

Detta för att kunna ge barnen bra förutsättningar i verksamheten (a.a). 

 

2.2 De yngsta barnen 

Mer än 50 procent av alla barn i svensk förskola är under tre år (Pramling-Samuelsson, 

2017). Vidare förklaras det att det är betydande i vilken ålder barn börjar i förskolan, men 

att det är ännu mer betydande vad verksamheten har för kvalitet. Villkor för de yngsta 

barnens lärande och utveckling varierar stort och beskrivs med ett citat att ”De yngsta 

barnen har på något sätt bara fått hänga med” (Pramling-Samuelsson, 2017, s.9). De 

yngsta barnens villkor i förskolan har lyfts fram med god kvalitet där deras utveckling 

och lärande är i förändring men det konstaterades även att det finns lite information och 

diskussioner kring de yngsta barnen i förskolan. Johannesen och Sandvik (2009) 

förklarar vikten av att se små barn som kompetenta och vara intresserade av deras värld 

och deras upplevelser av livet på förskolan för att på så vis kunna göra dem delaktiga och 

ha inflytande över planeringen och genomförandet av verksamheten. Pramling-

Samuelsson (2017) beskriver att personalens förhållningssätt till de yngsta barnen bör 

vara öppen och lyhörd för att ge förutsättningar till en öppen dialog gentemot de yngsta 

barnen, det ger en form av samspel. 

 

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver de yngsta barnens delaktighet och inflytande 

som utmanande i förskollärares roll. Detta beskrivs som utmanande på grund av att de 

yngsta barnen inte alltid har ett fullt utvecklat verbalt språk och därmed kan det inte bli 

en motsättning för förskolläraren i valen av dokumentation med de yngsta barnen.  
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2.3 Studiens Centrala begrepp 

 

2.4 Delaktighet och inflytande 

Eriksson (2014) beskriver att delaktighet och inflytande handlar om att bli sedd och hörd 

samt att få sina uppfattningar synliggjorda. Inflytande beskrivs som ett sätt att synliggöra 

de yngsta barnens intressen och på så sätt kunna påverka sin vardag i förskolan. Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver inflytande och delaktighet som en demokratisk 

rättighet som alla barn ska ha i förskoleverksamheter. Barnen ska ha rätt till att vara 

delaktiga i beslutande processer, vara med och påverka sin vardag på förskolan 

tillsammans med förskollärare. 

 

Svenning (2011) beskriver att oftast när barnen har delaktighet och inflytande över en 

dokumentation känner barn en stolthet, de känner sig sedda samt får en bekräftelse på att 

de har gjort något bra. Därför belyser Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) vikten av 

barnens rättighet till att få vara delaktiga och ha inflytande över sitt eget lärande samt hur 

det dokumenteras och att det synliggörs i verksamheten. Förskollärare kan visa barns 

inflytande genom att synliggöra deras tankar och röster vilket är viktigt i en 

dokumentation för att utveckla verksamheten. Där får barnen förutsättningar till 

inflytande och delaktighet i förskolans vardagliga dokumentationer (a.a). 

 

 

2.5 Ansvar 

Johannesen (2016) menar att ansvar inte är något nytt eller okänt. Detta beskriver också 

läroplanen för förskolan men genom att synliggöra det ansvar som förskollärare har i sitt 

uppdrag. Exempelvis att ge varje barn förutsättningar till delaktighet och inflytande över 

sitt eget lärande (Skolverket, 2018). 

 

Det tillkom ett nytt kapitel i läroplanen för förskolan när den reviderades år 2010: 

uppföljning, utvärdering och utveckling, där förskollärares ansvar skrivits fram 

(Utbildningsdepartementet, 2010). För att göra en kvalitetsökning av verksamheten 

behövde dokumentationsarbetet bli mer kvalitetssäkrat. Barns utveckling och lärande 

bidrar till att dokumentationsarbetet blir kvalitetssäkrat. Barns utveckling och lärande är 

även beroende av förskolans kvalitet, därför har förskollärares ansvar gentemot barns 

utveckling och lärande tydliggjorts. För att förskollärare ska kunna följa upp, utvärdera 
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och utveckla verksamheten till barns behov är en dokumentation viktig då det förändrade 

kunnandet hos barnet blir synligt och därmed har verksamheten möjligheter till att 

utvecklas och bli kvalitetssäkrat (a. a). 

 

Den 1 juli 2019 träder en ny revidering av läroplanen för förskolan i kraft (Skolverket, 

2010). De förändringar från läroplanen för förskolans revidering 2010 som har skrivits 

fram handlar om förskollärares ansvar i utbildningen i kapitlet 2.6 uppföljning, 

utvärdering och utveckling. I den läroplan för förskolan som reviderades år 2010 

framkommer inte begreppet utbildning, därav har en förändring kring förskollärares 

ansvar i utbildning tydliggjorts (a. a). Även den kritiska granskningen av 

utvärderingsmetoder har utvecklats och blivit mer tydlig att det är en kritisk granskning 

av utvärderingsmetoder som ska göras och som förskollärare har ansvar över.  

 

Förskollärare ska följa de riktlinjer som beskrivs enligt styrdokumenten och förskollärare 

har ett ansvar att möjliggöra barnens inflytande och delaktighet. Barns behov, intressen 

och åsikter och uttryck ska finnas som grund för verksamhetens utformning av miljö och 

planering. Förskollärare har även ett ansvar till att varje barn ska få ett reellt inflytande 

över innehåll och arbetssätt (Skolverket, 2018). Dokumentationsarbetet beskrivs som ett 

sätt att synliggöra barns inflytande, delaktighet, lärande och utveckling (Skolverket, 

2018). Enligt barnkonventionen har alla barn och vårdnadshavare rätt till inflytande över 

barnets utveckling och fostran (Unicef, 2009). Barnkonventionen blir också lag år 2020, 

det innebär att förskollärares ansvar blir bredare (Unicef, 2018). 

 

Johannesen och Sandvik (2009) belyser att läroplanen berör alla barn på förskolan 

oavsett ålder, etnicitet, religion, social tillhörighet eller funktionsförmåga. Vidare tolkas 

detta som att de yngsta barnen inte är en primär åldersgrupp utan att de är människor som 

ska ha samma villkor och möjligheter som de äldre barnen. Ofta visar de yngsta barnen 

sina synpunkter med kroppsspråk och andra uttrycksformer, detta ska inte vara något som 

skiljer dem från att bli delaktiga och ha inflytande i förhållande till styrdokumentens 

riktlinjer (a.a).  

 

Johannesen och Sandvik (2009) har utifrån Larsen (2009) beskrivit förskollärares ansvar 

som ett icke pedagogiskt projekt som går att planera eller strukturera upp. Ansvaret blir 

stort och svårt att greppa, och förskollärare ställer sig själva frågan varför förskollärare 
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gör som dem gör? Vidare förklaras att förskollärare inte alltid behöver veta varför de 

yngsta barnen agerar på ett visst sätt eller reagerar som de gör utan att det är viktigt att 

förskollärare vågar befinna sig i en situation där också tvivel framkommer. Det är ett sätt 

att släppa taget om en situation men inte själva ansvaret som förskollärare har. Ansvaret 

som Johannesen och Sandvik (2009) beskriver förklaras inte som ett formellt krav utan 

att möta varje situation som unik. Vidare beskrivs det att för att de yngsta barnen i 

förskolan ska få möjligheter till att vara delaktiga och ha inflytande i dokumentationer, är 

det förskollärares ansvar till att våga släppa taget om kontrollen, men inte sitt ansvar. 

Ansvaret hos en förskollärare är något som är grundat i kunskap och förståelse, den 

traditionella synen på ansvaret. Det traditionella ansvaret idag beskrivs som ett 

nytänkande ansvar där styrdokument är en del av det. Engdahl (2017) belyser även att det 

är viktigt som förskollärare att försöka förstå de yngsta barnens perspektiv, att kunna 

sträva efter ett gemensamt mål för att kunna utveckla verksamheten utifrån de yngsta 

barnens behov till utveckling och lärande. 

 

2.6 Tidigare forskning 

I följande del av studien presenteras de centrala begreppen i förhållande till tidigare 
forskning. 

 

2.7 Barns delaktighet och inflytande 

Nilfyr (2018) beskriver att dokumentation fanns som ett innehåll redan år 1978 i 

utbildningen för att bli förskollärare. Syftet med dokumentationen då var att samla in 

material för att utveckla verksamheten och inte på samma sätt synliggöra verksamheten 

genom barns förmågor och utveckling som det är idag. Nilfyr (2018) problematiserar 

förskolans dokumentations- och bedömningspraktik och förklarar att dokumentation av 

barns utveckling har skett under senare år, och detta görs utifrån förskollärares 

bedömning och observationer.  

 

Lindroth (2018) beskriver dokumentation som ett verktyg för att underlätta för 

förskollärare att få syn på vad som sker i verksamheten och på barns utveckling där 

förskollärare väljer vad som blir synligt i dokumentationen. Vidare tas en kritisk aspekt 

upp att dokumentation kan bli till ett måste och kan därför bli ett ont görande istället för 

något som kan ge positiva bidragande faktorer för barns utveckling och lärande. Vidare 
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beskrivs att hur förskollärare dokumenterar i verksamheten, kan ge betydelse för barns 

delaktighet och inflytande (a.a). Lindroth (2018) påpekar att många förskollärare 

upplever en svårighet att vara en närvarande förskollärare och ge alla barn inflytande och 

delaktighet samtidigt som dokumentation ska föras (a.a).  

 

 

2.8 Förskollärares ansvar 

Johannesen (2016) beskriver det traditionella ansvaret som något som förut handlade om 

att se till kunskap och förståelse men att det kanske betyder något annat idag. Ansvaret 

kan förstås som rotat i yrkets profession och är förankrad i ett förtroende. Förskollärares 

ansvar ses som att uppfatta barns uttryck och därefter kunna utmana sina egna förståelser.  

Ansvaret kan även ses som en praxis som styrs av yttre faktorer, till exempel politiker 

(a.a). 

 

Lindroth (2018) belyser förskollärares ansvar genom ett dokumentationsansvar som 

enligt flera punkter i läroplanen för förskolan presenterar vad som förväntas av 

förskollärare i dokumentationsarbetet. Nilfyr (2018) beskriver dokumentationsansvaret 

på ett annat sätt där förskollärarens ansvar till att bland annat kunskap och dokumentation 

är en stor del av att förskollärare ska kunna ha möjlighet till att organisera 

förskoleverksamheten utefter läroplanens riktlinjer (a.a).  

 

2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det som har framkommit ur tidigare forskning är att barns delaktighet och inflytande, 

förskollärares ansvar i förhållande till styrdokument går in i varandra. Dessa begrepp har 

betydande faktorer för varandra. Utifrån stycket delaktighet och inflytande kan det 

förespråkas att barns inflytande och delaktighet ger betydande faktorer för förskollärare 

att kunna utveckla verksamheten och kunna göra det möjligt att förhålla sig till de 

styrdokument som läroplanen för förskolan belyser. Ansvaret kommer bland annat från 

politiker och myndigheter som stiftar styrdokument och läroplanen för förskolan som 

förskollärare ska följa. 
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3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva de yngsta barnens inflytande och delaktighet i 

förskolans dokumentationsarbete. 

 

3.2 Frågeställningar 

Studien avser att besvara dessa frågeställningar:  

• Hur beskriver förskollärare att de dokumenterar med de yngsta barnen? 

• Hur beskriver förskollärare sitt ansvar i relation till barns delaktighet och inflytande i 

förskolans dokumentationsarbete? 
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4 Metod  

4.1 Metodval 

I studien används en kvalitativ metod med individuella semistrukturerade intervjuer av 

förskollärare som arbetar med de yngsta barnen i förskolan. En kvalitativ metod bygger 

på intervjuer eller observationer som inte har utformats för att förstås och analyseras 

kvantitativt genom statistiska metoder och verktyg enligt Ahrne och Svensson (2016).  

För att omfånget av svar inte skulle bli för mycket att analysera inom tidsramen valdes 

antal intervjuer till sex stycken. Det möjliggjorde att kunna ha djupare diskussioner med 

intervjupersonerna och därför möjligheten att även skapa en fördjupad analys (Ahrne & 

Svensson, 2016). Det blir kvalitet framför kvantitet. Diskussioner och följdfrågor som 

framfördes utöver det var också av intresse eftersom de kunde bidra med god information 

för studien. Intervjuerna utgick efter studiens problemformuleringar och centrala begrepp 

som är underlag för hela analysen.  

 

4.2 Urval 

I urvalsprocessen har förskollärare valts ut som arbetar på avdelningar med barn ett till 

tre år då studien tar sin utgångspunkt i de yngsta barnen. Valet är baserat på tidigare 

erfarenheter om de yngsta barnens inflytande och delaktighet i dokumentationsarbeten.  

 

Urvalet av förskollärare till intervju skedde utifrån ett bekvämlighetsurval, detta innebär 

att någon form av kontakt med de förskollärare som intervjuades fanns sedan innan 

(Bryman, 2011). Det medförde att tid inte behövde läggas ner i samma utsträckning på 

att leta intervjupersoner. Vi upplevde också att intervjun blev bättre och fick en högre 

kvalitet då vi hade någon slags relation till intervjupersonerna sedan innan och kunde 

känna oss bekväma med varandra under intervjun vilket även Bryman (2011) beskriver. 

Utifrån en förståelse av Bryman (2011) kan bekvämlighetsurvalet få både positiva och 

negativa effekter i analysen. De positiva effekter som kan framkomma är att samtalet 

under intervjun inte blir stelt, det ger intervjuaren och respondenten en trygghet till att 

vara öppna och ge så uppriktiga svar som möjligt. Den negativa effekten som kan uppstå 

med ett bekvämlighetsurval är att intervjuaren kan ha förutfattade meningar till 

förskolläraren och därför valde vi att låta personen som inte är bekant med förskolläraren 

sedan innan hålla i intervjun. Den andra var med och antecknade och ställde följdfrågor. 

Medvetenheten kring dessa faktorer fanns i åtanke under intervjun. 
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4.3 Genomförande  

Processen började med att höra av sig till förskollärare som någon av oss sedan tidigare 

haft en relation till. Studiens syfte och vad som skulle undersökas framfördes och 

därefter tackade sex förskollärare ja till att delta i en intervju. Innan intervjuerna skedde 

skickades frågorna ut i förväg till alla förskollärare som skulle delta i studien. Där fick 

varje förskollärare ta del av ett missivbrev samt skriva under att de samtycker till att 

delta, men har rätt till att avbryta när som helst under studiens gång. 

 

Empirin insamlades under flera olika tillfällen då intervjuerna gjordes under olika dagar 

och vissa intervjuer under samma dag. Under intervjuerna användes ljudupptagning. 

Detta gjordes för att stärka kvaliteten i transkribering samt att göra studien mer trovärdig. 

Bryman (2011) belyser vikten av att göra en ljudupptagning som bidrar till att forskaren 

lättare ska kunna göra en noggrann transkribering av ljudupptagningen och därefter 

analysera. Vilket också bidrar till att studiens analysmaterial blir tillförlitligt. I 

transkriberingarna har deltagare blivit avidentifierade, vilket innebär att inga personer 

kan identifieras i transkriberingen. Varje intervju pågick i cirka 30 minuter. Efter varje 

intervju utfördes transkribering så fort som möjligt och därefter en påbörjan av en 

tematisk analys. Vid den tematiska analysen sorterades olika citat i olika teman som var 

relevant för studiens innehåll. Ännu en reducering gjordes för att få ett djup i analysen 

(Bryman, 2011). Efter det kunde analys börja utifrån de tre teman framkom för att få 

fram ett resultat och på så sätt kunde studiens centrala begrepp framföras (Bryman, 

2011). 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Inför varje intervju fick varje intervjudeltagare en bifogad fil där de fick en inblick i vad 

studien handlade om och studiens syfte. Intervjudeltagarna fick ett 

samtyckeskravskontrakt där deras rättigheter under intervjun synliggjordes samt att 

bekräfta sitt samtycke i skrift (se bilaga 1). Samtyckeskravskontraktet innehöll 

information om att intervjudeltagarna hade rättigheter till att avstå från intervjun om dem 

skulle vilja det, samt till vilket syfte som intervjun hade. Informationen kring att 

avidentifiera deltagarna framfördes även samt att avidentifiering inte är samma sak som 

att vara anonym (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas svar ämnas att framföras på ett så 
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ärligt sätt som möjligt under materialinsamling, transkribering och därefter i resultat och 

analys. 

 

4.5 Tillförlitlighet  

Studien har i möjligaste mån förhållits till fyra delkriterier som ger förutsättningar till 

hög kvalitet som vetenskapsrådet (2002) har skrivit fram. De fyra delkriterierna är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet innebär att man förhåller sig till regler som finns samt att respondenterna 

får förutsättningar till att granska materialet. En annan aspekt av trovärdighet utifrån 

Ahrne och Svensson (2015) beskrivs att genom att vara transparent ökar trovärdigheten.  

 

Överförbarhet innebär hur studiens resultat kan vara användbar i en annan situation eller 

kontext. Detta görs genom en djup diskussion där läsaren lämnas åt att skapa egna 

bedömningar kring om resultatet blir användbart i en annan kontext eller situation. 

 

Pålitlighet innebär att skapa en fullständig och tillgänglig beskrivning av alla delar kring 

en forskningsprocess. Det är ett granskande synsätt av processens olika delar. 

 

Möjlighet att styra och konfirmera innebär att författarna försöker med ett synsätt 

säkerhetsställa att personliga värderingar eller att en teoretisk inriktning inte har påverkat 

utförandet av slutsatser från en undersökning. 

 

Alla dessa fyra delar från Bryman (2011) genomsyrar studien och stärker därför 

kvaliteten på studien. Studien bygger på en trovärdighet genom det missivbrev och 

samtyckeskrav som de intervjuade förskollärarna fick ta del av innan intervjun. 

Förskollärarna ville vid förfrågan inte analysera den empiri som kom fram genom 

intervjuerna. Överförbarhet används i studiens bearbetning av data samt i analysen där 

reflektioner, tankar kring studiens huvudämne blir belyst. Studien vilar på en pålitlighet 

där tidigare forskning samt bakgrunden till studiens huvudämne studeras och framförs på 

ett sätt där det blir pålitligt. Vi har tänkt på hur och vad vi skriver eftersom vårt 

engagemang och förhållningssätt kan vara avgörande för kvaliteten i studien. Därför har 

vi i möjligaste mån avstått från att egna åsikter och värderingar har fått styra. 
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4.6 Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade empirin för studien har analyserats med en tematisk analys, vilket belyses 

som en vanlig metod att använda vid kvalitativa studier (Bryman, 2011). Fokus ligger 

kring vad det är som sägs. 

 

Det första steget av bearbetning av empiri var att lyssna på och transkribera de inspelade 

intervjuerna som bestod av 45 A4-sidor sammanlagt. Efter det tog vi hjälp av Rennstam 

och Wästerfors (2015) tre grundläggande tillvägagångssätt för att göra en tematisk 

analys, vilket var att sortera, reducera och argumentera i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Det som reducerades var det som inte var relevant i förhållande till 

syfte och frågeställningar i studien. Efter det gjordes en tematisering där sax var 

verktyget för att förtydliga och skapa kategorier för att göra en tydlig överblick över vad 

som framkom. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att en reducering och 

kategorisering är en viktig grund för en analys av en kvalitativ studie för att det empiriska 

materialet till en början innefattar ett stort omfång av empiriskt material. Bryman (2011) 

beskriver också att det i en kvalitativ studie är viktigt att sortera och reducera det som 

inte är relevant för att gå ner på djupet i analysmaterialet av empirin. Genom att en 

tematisk analys har gjorts har studiens två centrala begrepp synliggjorts, barnens 

delaktighet och inflytande samt förskollärares ansvar. 
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5 Resultat och analys 

I resultat och analys ämnas att besvara frågeställningarna hur förskollärare beskriver att 

de dokumenterar med de yngsta barnen samt hur förskollärare beskriver sitt ansvar i 

relation till barns delaktighet och inflytande i förskolans dokumentationsarbete. De tre 

teman som framkommit ur transkriberingarna var förskollärarnas ansvar, de yngsta 

barnens delaktighet och inflytande i dokumentationsarbetet och det sista temat handlar 

om hur förskollärare beskriver att de dokumenterar. De tre teman som samtalas om är 

uppdelade under rubriker för att tydligt visa på resultatet. 

 

5.1 Dokumentation- "Vi tar mycket kort” 

I den tematiska analysen av empirin framkom temat om hur förskollärare dokumenterar.  

Nedan presenteras några utdrag från den tematiska analysen av intervjuerna, för vidare 

analys. 

 

”Vi fotar mycket också, tar bilder på barnen, spelar in dem ibland” 
”Vi tar mycket kort [..] som vi sätter upp på väggarna” 

 

Förskollärare dokumenterade mest genom att ta kort med lärplattan samt spela in video 

och föra över i en digital fotoram i hallen. Förskollärarna förklarade även att det är bra att 

anteckna vad man ser i en bild som har tagits för att komma ihåg vad man såg eller 

tittade på.  Detta var dokumentationssätt som belystes vara de vanligaste sätten att 

dokumentera på. Att använda lärplattan som dokumentationsverktyg visade sig vara 

användbart i stor utsträckning av alla förskollärare. Andra utdraget från transkribering 

ovanför stycket beskriver att de tar mycket kort men hanterar de dokumentationerna på 

ett annat sätt genom att synliggöra det på väggarna istället för att ha det digitalt. Det 

krävs då anteckningar vid sidan av kortet, för att det ska bli en dokumentation som säger 

något, menar förskollärarna. 

 

“Vi har ju vanliga dokumentationspärmar för varje barn” 
 

Några förskollärare förklarade att de hade valt att ha kvar barns personliga pärmar för att 

samla alster och bilder där. De flesta förskollärare förklarade att den mesta 

dokumentationen nu mera sker digitalt. Genom att använda barns personliga 
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dokumentationspärmar förklarades att barn får möjligheter till att ta del av sin egna 

utveckling i form av alster och att de yngsta barnen skulle kunna visa upp och vara stolta 

över de alster som gjorts, för exempel vårdnadshavare eller kompisar som vill ta del av 

barnets personliga pärm. Det beskrevs också att de yngsta barnen känner sin identitet 

genom sina alster i den dokumentation som förskollärare har lagt in i den personliga 

dokumentationspärmen. De yngsta barnens lärande belystes genom de personliga 

pärmarna, detta också för att det enskilda lärandet för varje individ ska bli synliggjort för 

barnet. Däremot är det några förskollärare som hade valt att plocka bort de personliga 

pärmarna. Nedan är ett citat som beskriver förskollärare att block och penna finns i varje 

rum för att kunna föra anteckningar vid en dokumentation.   

 

“I varje rum har vi ett block som vi antecknar, det man iakttar” 
 

Förskollärare beskrev också sina dokumentationssätt som verktyg för att synliggöra vad 

som händer i verksamheten samt att visa på barnens individuella lärande och det lärande 

som sker i barngruppen.  

 

“Till exempel genom film och visa det för barnen”  
“Då tittar vi på filmen och kollar vad vi har sett. Både oss, men främst barnen hur 
de är med varandra och hur de reagerar på det vi har planerat” 

 

I citatet beskriver en förskollärare att med filmning som verktyg kan också barnen få ett 

inflytande i sitt eget lärande genom att förskolläraren synliggör det genom film, eller en 

videoinspelning. Detta var något som de flesta förskollärare gjorde vid enstaka tillfällen 

och det kan också synliggöra hur barnen är mot varandra. Däremot vid djupare 

diskussioner framkom det att filmning är ett bra dokumentationsverktyg för att 

synliggöra sitt förhållningssätt i sin profession som förskollärare mot barnen. Genom att 

filma förklarade även en förskollärare att man kan välja ut något specifikt som man vill 

synliggöra i filmen tillsammans med barnen och reflektioner kan föras kring filmen i 

arbetslaget. Däremot kan en bild säga mer än tusen ord, och man vet inte vad syftet är 

med bilden om det inte finns någon text till. 

 

“För en bild kan säga tusen grejer och du har ingen aning om vad den ska säga, 
men filmar du kan du ju gå in och välja vad du vill kolla på i den filmen” 
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Utifrån intervjuerna kring hur förskollärare dokumenterar visar det på att det finns många 

olika metoder att använda sig av. Penna, papper, lärplatta, videoinspelningar är några av 

de mest framförda metoderna som förskollärare använde sig av. Förskollärare använder 

olika dokumentationssätt och verktyg beroende på vilket syfte dokumentationen har, det 

vill säga för barnen på avdelningen, för vårdnadshavarna eller till förskollärarna själva. 

 

5.2 Delaktighet och inflytande - "Vi är ju rösten till allt” 

Nästa tema som berörs är barns inflytande och delaktighet i dokumentationen och hur 

förskollärare talar om det. Nedan presenteras några utdrag från den tematiska analysen av 

intervjuerna, för vidare analys.  

 
”De är ju inte med” 
“Vi kan ju faktiskt ta med dem mycket mer än vad vi gör”  

 
Från studiens empiriska material ovan framkommer det att de yngsta barnen inte har så 

mycket inflytande och delaktighet i dokumentationen som de skulle kunna ha. De yngsta 

barnen har rätt till att vara delaktiga och ha inflytande över sitt eget lärande och också 

över vad som sker under dagen på förskolan enligt läroplanen. Flera förskollärare 

uttryckte sig att det är problematiskt att få de yngsta barnen till att ha inflytande och vara 

delaktiga på grund av att de yngsta barnen inte alltid har ett fullt utvecklat verbalt språk. 

 

“Men hur lätt är det att få med barnens inflytande när de inte kan säga något åt en” 
“Vi är ju rösten till allt, det är ju inte många barn som har talet inne hos oss” 

 

Förskollärare vet om att de yngsta barnen inte har lika stor delaktighet och inflytande 

som de kunde haft, dels i förhållande till deras rättigheter för att ha inflytande och 

delaktighet över både sitt lärande och utveckling och att barnen inte alltid har ett fullt 

utvecklat verbalt språk för att föra sin talan och sina tankar. Förskollärare belyser 

problemområdet i detta genom att beskriva språket som orsaken. Det finns andra sätt 

att möjliggöra deras delaktighet och inflytande. Att ta tillvara på det de yngsta barnen 

visar eller framför i verksamheten själva och vidare utveckla det tillsammans med de 

yngsta barnen. 

 

“För det roligaste som finns är ju att se det som de gör spontant” 
“Man skriver direkt med dem, så dem verkligen är med, då gör man det också på 
plats” 
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Som det är nämns ovan finns det andra sätt att ge de yngsta barnen inflytande och 

delaktighet. Förskollärare har en medvetenhet att de måste få de yngsta barnen mer 

delaktiga och ha mer inflytande. Det som blir problematiskt är bara frågan hur.  

 

 
5.3 Ansvar- "Det är inte säkert att jag tolkar det rätt heller” 

Nästa tema som berörs är förskollärares ansvar i dokumentationsarbetet och hur 

förskollärare talar om det. Nedan presenteras några utdrag från den tematiska analysen av 

intervjuerna, för vidare analys.  

 
“Vi måste synliggöra vad vi gör” 
 “Det är ju mitt ansvar att det ska skrivas” 
 

Flera förskollärare beskrev sin roll som en ansvarfull roll där dem förklarade att ansvaret 

i stort som förskollärare, är att på ett bra sätt framföra barnens inflytande och delaktighet 

i sitt eget lärande och utveckling genom dokumentationer.  

 

“Men så är det ju, jag kan inte dokumentera allting, jag kan inte få med allting. 
Och väljer då oftast de delarna när man har en planerad aktivitet” 
“Det är inte bara att ta en bild och tro att det blir bra” 
 

Dokumentationsarbetet innebär ett stort ansvar för förskolläraren. En dokumentation blir 

svår om man inte vet syftet till vad man ska ha den till. Förskollärare har ett ansvar i de 

val de gör kring dokumentationen då de väljer när och vad de dokumenterar, hur de 

dokumenterar och varför de anses att det ska dokumenteras. Förskolläraren ovan 

förklarar att oftast de planerade aktiviteterna blir de som dokumenteras. Däremot 

framkom det under tidigare rubrik att spontana lärandesituationer som barnen själva 

konstruerar är ett sätt för förskollärarna att ta del av barnens intressen och åsikter och få 

in barns inflytande och delaktighet i planeringen. Där handlar det om att förskolläraren 

har ett ansvar i de val de gör.  

 
“Vad jag gör på bilden, det blir ju vi som får skriva [..] Så det blir ju större ansvar 
att få fram vad vi har gjort” 
“Visst de kan ju vara med när vi gör en dokumentation men de kan ju inte riktigt 
berätta, sätta ord på” 

 
Förskolläraren förklarar att de har ett stort ansvar i hur de framför dokumentationerna 

och vad som synliggörs i dem. Därav blir det också mest förskollärares egna tolkningar 

som blir synliga. Förskollärare har en medvetenhet av att deras val i dokumentationen 
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kan ge konsekvenser kring att belysa de yngsta barnens tankar och känslor då de yngsta 

barnen inte alltid har ett fullt utvecklat verbalt språk. 

 

“Det är inte säkert att jag tolkar det rätt heller, det kan jag säga att vi är 
jättedåliga på”  

 

Förskolläraren beskriver att ansvaret i dokumentationen bör ske på ett professionellt sätt 

så att förskollärarnas tolkningar inte tar över barnens tankar i dokumentationer. Detta 

betyder att det inte alltid blir som barnen känner eller vill visa i exempelvis 

dokumentationen då förskolläraren måste göra en tolkning av det yngsta barnet. Det blir 

därför förskollärarens åsikter och upplevelser i dokumentationen av den aktivitet eller 

händelse som har skett.  

 
”Jo men det blir det, för där kan man ju känna att de som jobbar med de äldsta 
kan skriva mycket mer men sen blir det nog egna ord lite för mycket där med”  

 

Förskollärare ska följa barns intresse och på så sätt utveckla ett lärande som inte bara 

gynnar ett barns utveckling och lärande utan alla barn i barngruppen. Detta framkom att 

det kan upplevas som tungt och ibland svårt för förskollärare med de yngsta barnen. Det 

handlar om att förskollärare måste tolka barns tankar och känslor under en aktivitet, där 

det lätt blir förskollärares egna värderingar och tankar kring aktiviteten i 

dokumentationen. 

 

“Inte lägger några egna värderingar i den, det blir ju alltså jag som sätter texter till 
bilderna” 

 

Genom det citat ovan utifrån förskollärares tolkningar kring att sina tankar och 

funderingar blir en dokumentations bärande text, kommer barnens inflytande och 

delaktighet inte bli tydligt. Det är ett ansvar som förskollärare har som är svårt att hantera 

för att barnen ska få de förutsättningar som de har rätt till. Dokumentationen blir en 

tolkning av en aktivitet där förskollärarna väljer vad som ska dokumenteras med de 

yngsta barnen i förskolan, men de yngsta barnen har svårare att få möjligheter till att få 

lika mycket inflytande i dokumentationen som de äldsta barnen har och det sker även på 

ett annat sätt.  
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“En bild kan säga mer tusen grejer och du har ingen aning om vad den ska säga”  
 

När förskollärare ständigt behöver tolka de yngsta barnen för att få fram ett innehåll i en 

dokumentation blir det ofta att förskollärarna står i tomma intet just för att de inte alltid 

kan veta helt säkert vad ett barn hade framför för tankar och åsikter av en dokumentation. 

Det är också det som förskolläraren ovan menar, den dokumentationsbild som ska 

reflekteras över kan ge förskollärare friheten till att tolka, men enligt barnen kanske 

dokumentationen betyder och synliggör något helt annat än vad förskolläraren tolkade. 

Däremot hade det varit svår vid dokumentationsarbetet att bli lika utförligt om det inte 

vore för att förskollärarna satte sina ord på det som dokumenterats.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att förskollärare i stor utsträckning använder digitala verktyg för 

dokumentation där främst lärplattor används för foto, video, ljudupptagning och att föra 

anteckningar på. Förskollärare har ett stort ansvar till att ge de yngsta barnen 

förutsättningar till delaktighet och inflytande i förskolan. Däremot finns det svårigheter i 

detta då förskollärare ofta gör egna tolkningar av de yngsta barnens tankar och idéer på 

grund av att de yngsta barnen inte alltid har ett fullt utvecklat verbalt språk. Det finns 

också en problematik hur barnen görs delaktiga och får inflytande när förskollärare måste 

tolka och sätta sina egna ord på barnens dokumentationer. Även förhållningssättet som 

förskolläraren besitter påverkar synen på hur man tolkar läroplanen och väljer att arbeta 

med barnen.  
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6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien syftade till att besvara frågeställningarna hur förskollärare dokumenterar som 

arbetar med de yngsta barnen och hur förskollärare beskriver sitt ansvar i relation till 

barns delaktighet och inflytande i förskolans dokumentationsarbete. Under analysen 

framkom det att förskollärare tolkar sitt ansvar hela tiden i förhållande till 

styrdokumenten. Vidare diskuteras resultatet mot tidigare forskning som är uppdelad i tre 

rubriker och teman. 

 

6.2 Dokumentation- "Vi tar mycket kort” 

Lärplattor var ett väl använt verktyg enligt alla intervjuade förskollärare. Den användes 

främst för att ta bilder och spela in video men också för att föra anteckningar på. 

Förskollärarna använde olika dokumentationssätt och verktyg beroende på vilket syfte 

dokumentationen hade, om det var för barnen på avdelningen, för vårdnadshavarna eller 

för förskollärarna. De verktyg som förskollärare använde sig av hade även till syfte att 

synliggöra förskollärarnas förhållningssätt mot barnen och på vilket sätt förskollärare ger 

de yngsta barnen förutsättningar till delaktighet och inflytande i verksamhetens 

dokumentationer och i verksamheten. Dokumentation är ett verktyg som utvecklar 

förskollärarens perspektiv till att bli mer mottaglig och öppen för förändringar som 

gynnar både barnen och verksamheten vilket Lindö (2009) också beskriver. 

 

 

6.3 Delaktighet och inflytande - "Vi är ju rösten till allt” 

I den tematiska analysen framkom det av förskollärare att oftast de planerade 

aktiviteterna blev de som dokumenterades. Däremot framkom det av en annan 

förskollärare att de spontana lärandesituationerna som barnen själva konstruerar kan vara 

ett sätt för förskollärarna att se barns intressen och åsikter och på så sätt få med barns 

inflytande och delaktighet i planeringen. Lindroth (2018) ställer sig mot det 

förskolläraren beskriver genom att belysa att förskollärare eller lärare överlag, ofta guidar 

barn mot ett innehåll som blir relevant i koppling till barnens intressen. Detta sker 

omedvetet för förskollärare även om tanken vid en situation är att låta barns intressen och 

åsikter visa vägen. Den guide som framkommer från förskollärare skulle kunna vara en 
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strategi för att försäkra sig om att barns delaktighet i verksamheten blir synligt (a.a). Den 

reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har förtydligat förskollärares 

ansvar och det innebär ett större ansvar för förskollärarna att synliggöra barnens 

inflytande och delaktighet på ett mer kvalitetssäkrat sätt. Förskollärare har ett ansvar att 

utgå utefter barnens tankar och intressen för att kunna framföra barnens delaktighet och 

inflytande. Ansvaret som förskollärare har för barn i förskolan är inte något nytt, men att 

göra ansvaret utifrån barns uttryck och tankar ger förskollärare möjligheter till nya 

tankesätt (Johannesen, 2016). 

 

6.4 Ansvar- "Det är inte säkert att jag tolkar det rätt heller” 

I den tematiska analysen framkom det att förskolläraren har ett stort ansvar genom att 

bestämma när, vad, hur och varför man dokumenterar något. Men enligt barnen kanske 

dokumentationen betyder och synliggör något helt annat än vad förskolläraren tolkade 

det som. Även i läroplanen för förskolan måste förskollärare tolka de strävansmål som 

finns. Däremot hade det varit svårt att få ett lika utförligt dokumentationsarbete om det 

inte vore för att förskollärarna satte sina ord på det som dokumenterats. Efter intervjuer 

framkommer komplexiteten i förskollärares yrkesroll. Nilfyr (2018) förklarar det genom 

att förskollärarna är uppgiftsstyrda och målorienterade efter vad läroplanen säger. 

Samtidigt som det är paradoxalt till den delaktighet och inflytande som barnen även har 

rätt till att ha i sin utbildning enligt läroplanen för förskolan.  

 

Lindroth (2018) beskriver en kritisk aspekt kring hur förskollärarna kan uppleva 

dokumentationen som ett ont måste just för att det blir deras åsikter som blir synliga och 

inte barnens, på grund av att dokumentationen är svår att göra utefter de yngsta barnens 

åsikter. Detta är något förskollärare inte kommer ifrån och därför kan det vara bra med en 

balans i hur förskollärare dokumenterar, att man reflekterar över sitt förhållningssätt och 

på så sätt kan låta barnen styra genom spontana lärsituationer samtidigt som man även 

har planerade aktiviteter som dokumenteras. 
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6.5 Metoddiskussion 

För att få svar på studiens frågeställningar utfördes semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare. Metoden var relevant eftersom förskollärares arbetssätt och tankar 

framkom. Däremot hade fokussamtal också varit en relevant och användningsbar metod 

för studien. Samtalet hade kanske inte blivit lika djupgående samt att varje förskollärares 

reflektion och beskrivning om sitt ansvar med de yngsta barnen i förskolan kanske inte 

hade framkommit. Medvetenheten kring att undersökningen har utgått från enbart sex 

intervjuer gör att detta kan ge olika resultat beroende på vilka intervjupersoner som 

intervjuades. De förskollärare som medverkade i intervju valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Vi upplevde med detta urval att intervjuerna blev avslappande vilket 

bidrog till att vi upplevde en kvalitet till empirin. En negativ effekt som kan uppstå med 

ett bekvämlighetsurval är att intervjuaren kan ha förutfattade meningar till förskolläraren 

och därför valde vi att låta personen som inte är bekant med förskolläraren sedan innan 

hålla i intervjun. Detta kan ha påverkat studiens resultat på olika sätt. Vi har däremot haft 

ett synsätt att säkerhetsställa att personliga värderingar inte har påverkat utförandet av 

slutsatser från undersökningen.  

 

De svar som förskollärarna förklarade genom intervjuerna har vi försökt att återkoppla 

till i resultatet genom en medvetenhet om att objektivt analysera. Den tematiska analysen 

hjälpte oss att få fram tre stora teman. Vi anser att en tematisk analys var lämplig för vår 

studie för att i en tematisk analys är det centralt att finna teman som stärker studiens 

centrala begrepp (Bryman, 2011). En tematisk analysmetod medförde att resultat och 

analys blev tydligt och strukturerat där studiens frågeställningar och de centrala 

begreppen besvarades. 
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6.6 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras från studien är att förskollärare har ett stort ansvar som är 

komplext, men eftersom ansvaret inte är synligt eller något man kan ta på tänker inte 

förskollärare på att detta påverkar hela dokumentationsarbetet och förhållningssättet till 

de yngsta barnen. Ansvar finns även i de styrdokument som förskollärare måste förhålla 

sig efter. De yngsta barnen görs inte delaktiga i dokumentationen som de skulle kunna 

göras då de ofta glöms bort, eller att förskolläraren inte har tid och behöver slutföra 

dokumentationen snabbt. Dokumentationen visar vad blicken riktas mot just nu i dagens 

samhälle. Dokumentation blir en tolkning av en aktivitet där förskollärarna ofta väljer 

vad som ska dokumenteras gentemot de yngsta barnen i förskolan. De yngsta barnens rätt 

till inflytande och delaktighet i verksamheten blir begränsad och går då emot vad 

läroplanen för förskolan Skolverket (2018) säger och som förskollärarna ska förhålla sig 

till. 

 

 

6.7 Vidare forskning 

Vår förhoppning är att genom denna studie visa på vikten av att låta barnen bli mer 

delaktiga och få mer inflytande i dokumentationsarbetet och i hela verksamheten då alla 

förskollärare beskrev att de skulle kunna ta med de yngsta barnen ännu mer. Vår 

förhoppning är också att förskollärare vågar se kritiskt på sig själva, vågar granska sitt 

förhållningssätt gentemot de yngsta barnen och hur barnens inflytande och delaktighet i 

dokumentationen synliggörs. För vidare forskning skulle det vara intressant med en 

undersökning över det ansvar som förskollärare har och hur de yngsta barnens 

delaktighet och inflytande kan synliggöras mer och inte det förskollärare tolkar i en 

dokumentation kring ett barn. Det hade även varit intressant att för vidare forskning 

undersöka med en etnografisk studie med observationer i förskola vilket inte var en 

möjlighet rent tidsmässigt för den här studien. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Samtycke och missivbrev 

Rebecca Sellin och Patricia Johansson genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 

studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 

praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att undersöka förskollärarens 

maktposition vid dokumentation av de yngsta barnen i förskolan.   

Intervjun kommer vara en semistrukturerad intervju, vilket innebär att det inte kommer 

finns strukturerade frågor utan det blir mer som ett samtal kring ämnet. Vi kommer även 

att behöva göra ljudinspelning av intervjun för att kunna göra en transkribering. Detta 

görs för att fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  

Kryssa i rutan om du accepterar att delta i denna studie, du kommer att bli involverad i 

följande:  

 Samtalet med studentforskarna i informella individuella intervjuer samt att 

bli ljudinspelad.  

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan 

bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 

sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta 

ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak som 

helst.   

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta: Patricia: jopa1615@student.ju.se eller Rebecca: sere1620@student.ju.se 

 

____________________________________ Deltagares signatur och namnförtydligande  

 

 ____________________________________Studentens signatur och namnförtydligande   

 

____________________________________ Studentens signatur och namnförtydligande 

Datum:__/__/__/ 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Syfte: 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om de yngsta barnens inflytande och 

delaktighet i förskolans dokumentationsarbete. 

 

 Frågeställningar: 

• Hur dokumenterar förskollärare som arbetar med de yngsta barnen? 

• Hur beskriver förskollärare sitt ansvar i relation till barns delaktighet och inflytande 

i/gällande förskolans dokumentationsarbete? 

 

Frågeområden: 

• Berätta för oss hur du upplever ansvaret i dokumentationsarbetet med de yngsta 

barnen? 

• Hur styr din profession dokumentationsarbetet? 


