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Abstract 
Based on Berg's (2003) model for document analysis with a supplementary 
interview of preschool manager, this study examined how far there is an un-
used space in science and technology at preschools. The study also aims to 
investigate how documentation work is governed by external and internal bor-
ders. The study was conducted at two municipal preschools in central Sweden 
and was based on the School Act and the preschool's curriculum (Skolverket, 
2016) and local documentation in the form of a work plan from both preschools 
and a common systematic quality report. The documentation was compared to 
each other and supplemented with an interview to make its external and inter-
nal borders visible and examine whether there was an unused space. The result 
shows that there are many requirements for what the documentation in the pre-
school should contain and how the documentation work should be carried out. 
The preschools work with a prioritized development area that can be problem-
atic for the documentation work regarding other goals. 

The documentation shows a clear structure for how and what should be docu-
mented in the operations, both from the requirements of the curricula and the 
management. In the teaching of science and technology, we can instead find 
out that there is an unused space based on the documentation, but more re-
search is needed on the subject in order to ensure that this is actually the case. 

Keywords: Curriculum, science, technology, documentation, space 
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Sammanfattning 
Den här studien har, utifrån Bergs (2003) modell för dokumentanalys med 
kompletterande intervju av förskolechef, undersökt huruvida det finns ett out-
nyttjat frirum inom naturvetenskap och teknik i förskolan. Studien syftar även 
till att undersöka hur dokumentationsarbetet är styrt utifrån yttre och inre grän-
ser. Studien gjordes på två kommunala förskolor i mellersta Sverige och utgick 
ifrån dels Skollagen och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) samt lokal 
dokumentation i form av arbetsplan från båda förskolorna och en gemensam 
systematisk kvalitetsrapport. Dokumentationerna jämfördes med varandra och 
kompletterades med en intervju för att synliggöra dess yttre och inre gränser 
och undersöka om det fanns ett outnyttjat frirum. Resultatet visar att det finns 
många krav för vad dokumentationen i förskolan ska innehålla samt hur doku-
mentationsarbetet ska genomföras. Förskolorna arbetar med ett prioriterat ut-
vecklingsområde som kan vara problematiskt för dokumentationsarbetet gäl-
lande andra strävandemål. I dokumentationen framgår det en tydlig struktur för 
hur och vad som ska dokumenteras i verksamheten, både ifrån styrdokumen-
tens krav samt ledningens. Inom undervisningen för naturvetenskap och teknik 
kan vi istället utläsa att det finns ett outnyttjat frirum utifrån dokumentationen, 
dock behövs mer forskning på ämnet för att kunna säkerställa att så faktiskt är 
fallet.  
 

Nyckelord: Frirum, lokal dokumentation, styrdokument, naturvetenskap, tek-
nik. 
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1 INLEDNING  

Jag är intresserad av att undersöka hur naturvetenskap och teknik framställs i 
den lokala dokumentationen på förskolor. Min tidigare erfarenhet av naturve-
tenskap och teknik på förskolor är att personalen endast genomför enklare na-
turvetenskapliga experiment utan ha en djupare förståelse för ämnet. I doku-
mentationen lyfter de sedan olika citat ifrån förskolans läroplan som behandlar 
ämnet och anser att barnen har tillägnat sig naturvetenskap och teknikkun-
skaper. 

Även Skolinspektionen (2017) har i sin kvalitetsgranskning lyft problematik 
kring förskolornas arbete med naturvetenskap och teknik. I deras undersökning 
framgår det i linje med mina erfarenheter att naturvetenskapliga experiment är 
huvudsakliga arbetssätt för naturvetenskap.   

Min erfarenhet av den lokala dokumentationen handlar mest om hur barnen 
tillägnar sig kunskaper inom svenska och matte. Pedagogerna är duktiga på att 
dokumentera just dessa ämnen detaljerat och vad barnen har lärt sig i förhål-
lande till förskolans läroplan. Men läroplanen tar upp fler strävandemål som 
förskolan ska arbeta mot. Det är därför viktigt att studera detta problemområde 
för att se hur den faktiska dokumentationen lyfter ämnena naturvetenskap och 
teknik i förskolan. Vad har pedagogerna för möjligheter till att bedriva natur-
vetenskap- och teknikundervisning? Finns det ett outnyttjat ”frirum” som pe-
dagogerna kan erövra eller är pedagogerna så pass styrda av de inre och yttre 
gränserna att dessa lärandemål inte hinns med? 

1.1 Bakgrund 
Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att undersöka barnens om-
givning och vardagsfenomen. Genom lek väcks barnens nyfikenhet och förstå-
else för hur människa och natur påverkar varandra. Genom samtal och diskuss-
ioner kan barnens föreställningar utmanas och ny kunskap kan befästas (Ut-
bildningsdepartementet, 2010). Ett av förskolans strävandemål kring naturve-
tenskap handlar om att barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja, dokumen-
tera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket, 2016, s.7).  
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Skolinspektionen (2017) gjorde en kvalitetsgranskning på 18 förskolor där 
man fann brister i undervisningen kring naturvetenskap och teknik. Inom detta 
område upptäcktes det brister i bland annat språk och kommunikation. Peda-
gogerna utmanade inte barnen genom frågor och diskussion vid undervisning 
kring bygg och konstruktion och de fann att det inte användes naturvetenskap-
liga begrepp eller diskuterades med barnen kring naturvetenskapliga fenomen. 

Inom arbetet med naturvetenskap sker det oftast med inriktning mot djur och 
natur. När det till exempel gäller kemiska processer eller fysikaliska fenomen 
sker dessa genom experiment som är planerade aktiviteter och barnen ges inte 
möjlighet att utforska fenomenen i vardagen, till exempel genom att själva un-
dersöka friktion i rutschkanan eller luftmotstånd genom att släpa olika objekt 
från klätterställningen. Granskningen visade också att pedagogerna inte sam-
talar med barnen kring begrepp eller fenomen vilket anses begränsa barnens 
möjlighet till lärande, samt att barnens egna frågor inte uppmärksammas, vilket 
riskerar att leda till att barnens intressen och drivkraft ej tas tillvara (Skolin-
spektionen, 2017). 

Inom teknikområdet menar Skolinspektionen (2017) att i ett flertal förskolor 
arbetar barnen självständigt med bygg och konstruktion. Barnens förståelse för 
bygg och konstruktion utmanas inte utav pedagogerna varken genom delta-
gande eller genom samtal och frågor. Det gäller även enkel teknik i vardagen 
där det inte finns en medvetenhet kring att arbeta utforskande eller urskiljande. 
Barnen använder sig av olika typer av vardagsteknik men ges inte möjlighet 
till att undersöka dess funktion.  

Jag tycker att det är ett intressant ämne att undersöka och då främst att bidra 
med kunskap om det finns ett outnyttjat ”frirum” (Berg, 2003) i förskolan där 
det finns mer att göra inom de givna ramarna. Vilka yttre gränser skapar skol-
lagen och läroplanen i förskolan för naturvetenskap och teknikundervisning, 
samt vilka inre gränser finns det?  

För att kunna säkerställa förskolans kvalitet ska verksamheten utvärderas och 
analyseras. För att utvärdera kvalitet i förskolan måste verksamheten systema-
tiskt dokumenteras, utvärderas och utvecklas. Förskolans kvalitet handlar om 
dess uppdrag om normer, värden och de strävandemål som är formulerade i 
läroplanen. Dokumentationen i förskolan används därmed för att undersöka i 
vilken utsträckning verksamheten svarar upp mot dessa mål och riktlinjer. För 
att utveckla verksamheten och skapa utmanande lärsituationer krävs det att 
personalen observerar, dokumenterar, följer och analyserar såväl barnens lär-
processer samt hur väl verksamheten erbjuder barnen att utvecklas mot de 
givna läroplans målen (Utbildningsdepartementet 2010).  
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Genom de olika dokumenten som finns i förskolan kan man ta reda på verk-
samhetens komplexitet genom att undersöka förskolans formella och infor-
mella styrning (Berg, 2003). Genom dokumentanalys och intervjuer ges en 
större inblick i förskolans styrning och ledning vilket i sin tur kan ge oss en 
bild av vilka möjligheter förskolans personal har att ta självständiga beslut i 
förhållande till sitt uppdrag.  

1.2 Begreppsdefinition 
Tolkning av begreppen utifrån Berg (2003). 

• Frirum: Frirummet avser den möjlighet som pedagoger har att ta själv-
ständiga beslut kring sitt uppdrag. 

• Inre gränser: De inre gränserna avser den ledning som finns inom för-
skolan för vad som ska göras. 

• Yttre gränser: Förskolans yttre gränser handlar om den statliga och 
kommunala styrningen av förskolan.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om i vilken utsträckning lokal 
dokumentation om undervisning i naturvetenskap och teknik på förskolor är i 
linje med centrala styrdokument och om det finns ett outnyttjat ”frirum” där 
pedagogerna kan göra mer inom de givna ramarna.  

1.4 Frågeställningar 
1.  Vilka yttre gränser går det att utläsa i de nationella styrdokumenten för 

naturvetenskap och teknik samt vilka krav ställs på förskolan inom 
dokumentationsarbetet? 
 

2. Vilka inre gränser synliggörs genom förskolans ledarskap och i den lo-
kala dokumentationen utifrån naturvetenskap och teknik? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Dokumentation i förskolan 

Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius och Löfgren (2015) har undersökt de krav 
som staten ställer på förskolans dokumentationsarbete, vilket synliggörs i för-
skolans reviderade läroplan (Skolverket, 2010). I läroplanen finns skrivningar 
om ökad kontroll av lärarprofessionen och utbildningssystemet. Både skolla-
gen och förskolans läroplan tar upp förskollärares ansvar om systematisk upp-
följning av verksamheten.  

Löfdahl Hultman et al. (2015) bygger sina teorier på en läroplansteoretisk 
forskning med inriktning på politisk styrning. Datamaterialet består av lokal 
dokumentation, texter från kommunal ledningsnivå som innefattar begreppet 
”systematiskt dokumenterat kvalitetsarbete” och nationella styrdokument som 
behandlar krav och förväntningar på förskolan.  

Studien visar att personalen hanterar de nationella styrdokumentenskraven på 
dokumentation genom att dokumentera verksamheten på flera olika sätt. Den 
dokumentation som framgick i studien var: veckobrev, enkäter till vårdnads-
havare, barnintervjuer, observationer, väggdekoration med bilder och text samt 
kvalitetsredovisningar (Löfdahl Hultman et al., 2015).  

Enligt Löfdahl Hultman et al. (2015) har de nationella styrdokumentens krav 
på dokumentation gjort att förskollärare fokuserar på barnens lärande som ett 
mått på kvalité i förskolan. Forskarna tolkar detta som ”en utveckling i riktning 
från en utpräglad allmän läroplansinriktning /…/ mot en mer skolförberedande 
läroplansinriktning” (Löfdahl Hultman et al., 2015, s.123). Enligt studien finns 
det en oro bland förskollärarna om att dokumentera på ett sätt som liknar sko-
lan, där individens förmågor jämförs i förhållande till läroplansmålen. Förs-
kollärarna menar att lärandet i förskolans verksamhet inte ska mätas och att 
barnens lärande ska utgå ifrån deras intressen. Studien visar dock att det är 
svårt för förskollärare att koppla dokumentationen kring barns lärande till lä-
roplansmålen om dokumentationen har utgått ifrån gruppens lärandeprocesser 
istället för individens.  
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I linje med Löfdahl Hultman et al. (2015) har Vallberg-Roth (2012) genom 
dokumentanalys och intervjuer undersökt olika former av dokumentation och 
bedömning i förskolan. Datamaterialet samlades in mellan 2010-2011 ifrån tre 
olika förskolor som arbetade med dokumentation på olika sätt. 

Styrdokumentens krav på dokumentation handlar om att kontinuerligt och sys-
tematiskt dokumentera, analysera och utvärdera både barnens utveckling och 
lärande samt verksamhetens metoder för dokumentering och bedömning. Det 
menar Vallberg-Roth (2012) och Löfdahl Hultman et al. (2015) medför att pe-
dagoger dokumenterar verksamheten på ett flertal olika sätt. Förskolorna i stu-
dien dokumenterade verksamheten genom pedagogisk dokumentation, mappar 
med barns samlade verk, individuella utvecklingsplaner och standardiserade 
dokument, som till exempel tidig registrering av språkutveckling. Studien fann 
även elektronisk dokumentation i form av bilder och videoinspelningar.  

Vallberg-Roth (2012) menar att dokumentation är ett sätt att uppmärksamma 
och se det individuella barnets utveckling och kunskaper så väl som gruppens 
och lärmiljöns. Enligt studien kan dokumentationen identifiera och ta bort för-
utfattade meningar om barnens kunskaper. Dokumentationen används för att 
synliggöra verksamheten för vårdnadshavare, förbättra kvalitén samt ett sätt 
för att övervaka och visa vad som verkligen sker i verksamheten. Enligt studien 
går det inte att utvärdera och utveckla verksamheten om man inte först synlig-
gör den. I linje med Löfdahl Hultman et al. (2015) menar Vallberg-Roth att 
dokumentationen är viktig för att verksamheten ska uppfattas som profession-
ell.  

Enligt Vallberg-Roth (2012) ansåg inte pedagogerna att dokumentation och 
bedömning hade något med varandra att göra. Studien visar dock att bedöm-
ning är sammanvävd i arbetet med dokumentation på förskolorna. Även då det 
är aktiviteterna som ska bedömas så framgår det i dokumentationen att peda-
gogerna observerar och bedömer barnens individuella kvalitéer, kunskaper och 
utveckling i förhållande till läroplansmålen. Det Vallberg-Roth synliggör i sin 
studie bekräftar den oro som pedagogerna utrycker angående dokumentation 
av barnens förmågor, enligt Löfdahl Hultman et al. (2015). 

Vallberg-Roth (2012) menar att det idag råder en tillbakablickande bedömning 
på individnivå i förskolan som kan istället flyttas till att vara framåtblickande 
och fokusera på verksamhetens aktiviteter och vad barnen erbjuds, samt hur 
verksamheten kan förändras för att bli mer utmanade och utvecklande i rikt-
ning mot förskolans strävandemål.  
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2.2 Pedagogisk dokumentation 
Holmberg (2015) har undersökt hur pedagoger arbetar med dokumentation i 
förskolan och hur de använder den för att kvalitetssäkra verksamheten. I en 
etnografisk tradition gjordes datainsamling i två omgångar genom deltagande 
observation, fältanteckningar, fotografier, insamling av lokal dokumentation 
och intervjuer. Studien gjordes på två olika förskolor med olika pedagogiska 
inriktningar, en kommunal förskola och en Reggio Emilia-inspirerad privat 
förskola. 

På den kommunala förskolan skedde dokumentationsarbetet i linje med Vall-
berg-Roth (2012) på ett tillbakablickande sätt där skrivningarna fokuserades 
på det färdiga arbetet och vad som åstadkommits. Dokumentationen användes 
sedan i ett utvärderingssyfte för att se om temaarbetet skulle fortgå eller om de 
skulle hitta nya sätt att tänka. Likt Vallberg-Roth (2012) och Löfdahl Hultman 
et al. (2015) handlade dokumentationen oftast om det enskilda barnets utveckl-
ing.  Holmberg (2015) menar att det kan bero på förskolans tradition om att 
göra barnobservationer i syfte att utveckla och förbättra den egna verksam-
heten.  

På den privata förskolan var dokumentationen det som drev projektet framåt. 
Dokumentationen konstruerades tillsammans med barnen i projektet och det 
var utifrån barnens egna tankar som projekten utvecklades. Holmberg (2015) 
menar att arbetet med pedagogisk dokumentation i den privata förskolan 
skedde tillsammans med barnen i en växelverkan där de gav näring åt varandra, 
vilket medförde att dokumentationen blev formativ och framåtblickande. 

Enligt Holmberg (2015) ansåg pedagogerna på den kommunala förskolan att 
dokumentationsarbetet var ytterligare ett arbetsmoment som skulle utföras 
bland många andra arbetsuppgifter. På den privata förskolan ansåg man istället 
att dokumentationsarbetet var det centrala och drivande i verksamheten.  

Holmberg (2015) menar att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett svårt 
och krävande arbetssätt såväl för nya som erfarna pedagoger. Att det inte finns 
några givna svar för hur dokumentationen ska genomföras skapar frustration 
hos pedagoger som inte vet om de gör rätt eller fel. Enligt studien är det avgö-
rande för pedagoger att få kontinuerlig fortbildning för att arbetet med peda-
gogisk dokumentation ska fungera.  
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I linje med Holmberg (2015) har Elfström, Nilsson, Sterner och Sterner (2014) 
också undersökt pedagogisk dokumentation i förskolan. Genom att dokumen-
tera barns lärprocesser på olika sätt kan pedagoger utifrån dokumentationen 
reflektera över verksamheten och utveckla den vidare. Elfström et al. menar att 
dokumentationen inte handlar om att återberätta händelser utan den handlar 
istället om att fånga barnens utforskande.  

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man synliggöra ett lärande som 
är kunskaps- och meningsskapande och inte som bara handlar om att ”ta in” 
eller ”föra över” (Elfström et al., 2014, s. 86). Då det är hela gruppen som är i 
fokus och inte individen.   

Elfström et al. (2014) menar att dokumentationen i förskolan är både tillba-
kablickande och framåtblickande, i jämförelse med Vallberg-Roth (2012) och 
Holmberg (2015). Enligt Elfström et al. handlar tillbakablickande dokumentat-
ion om sammanställning av information om vad som har hänt och vad man har 
gjort. Den typen av dokumentation uttrycks i förskolan i form av bilder och 
texter uppsatta på väggarna som synliggör tidigare projekt och där med visar 
det färdiga resultatet. En framåtblickande dokumentation används under tiden 
som ett arbete fortgår för att utvärdera och följa upp arbetet. Den dokumentat-
ionen blir en del av projektet och den pedagogiska processen. Elfström et al. 
menar att pedagogisk dokumentation handlar om hela gruppen och används för 
uppföljning och utvärdering av det pågående arbetet i förskolan.  

Elfström et al. (2014) menar att pedagogisk dokumentation kan uppmärk-
samma hur barnen förstår och förklarar ett fenomen, den kan synliggöra nya 
idéer och strategier hos barnen. Genom att dokumentera kan pedagogerna ta 
till vara på barnens funderingar och frågor för att vidare utmana barnen mot 
förskolans strävandemål. Om pedagoger använder sig av olika ”glasögon” för 
att synliggöra barnens lärprocesser och till exempel använder naturvetenskap-
liga glasögon kan olika naturvetenskapliga fenomen observeras i barns lek. 
Enligt Elfström et al. är en vanlig syn på barns lek är att den är oplanerat och 
tillfällig, men om pedagoger tar sig tid till att observera och dokumentera kan 
barnens egna projekt och utforskande synliggöras.  
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2.3 Bedömning i förskolan med fokus på naturveten-
skap 

Brenneman (2011) har likt Vallberg-Roth (2012) undersökt bedömning av 
barns naturvetenskapliga kunskapsbildande i förskolan. Målet med artikeln har 
vart att starta en diskussion om de metoder som används för bedömning av 
tidiga naturvetenskapliga kunskaper.  

The National Association for the Education of Young Children (NAEYC) är 
en medlemsorganisation som arbetar för att främja högkvalitativt lärande för 
barn i tidiga åldrar. Organisationen främjar ett mångsidigt, dynamiskt arbets-
sätt hos pedagoger och stöder, utbildar och arbetar för barnens bästa. Organi-
sationen har sitt huvudkontor i Washington D.C. men verkar både på lokal och 
nationell nivå. NAEYC menar att för att barn ska kunna ta till sig naturveten-
skapligt innehåll och principer måste de ges möjlighet till att på olika sätt och 
med olika material komma i kontakt med naturvetenskap. Brenneman (2011) 
menar att tidiga erfarenheter av naturvetenskap är kritiskt både för att klara av 
skolan men också för framtida utveckling inom naturvetenskap.  
 

Enligt Brenneman (2011) är pedagoger ansvariga för att i verksamheten hela 
tiden observera och kommunicera med barn på sätt som stärker deras lärpro-
cesser och utveckling inom alla strävandemål i förskolans läroplan. När det 
gäller naturvetenskap är det av särskild vikt att pedagoger har kunskap om bar-
nens erfarenheter och intressen för att kunna utmana barnens lärprocesser. 
Brenneman menar att det inte räcker med att veta vad som ska läras ut, utan 
pedagogerna måste också ha kunskap om hur naturvetenskapliga kunskaper 
utvecklas samt att undervisningen sker utifrån barnens intresse och behov. Stu-
dien visar dock att många pedagoger är oroliga över deras egna kunskaper 
inom naturvetenskap och deras möjligheter att stötta barnen på grund av en 
kunskapsbrist. 

I linje med Vallberg-Roth (2012), Elfström et al. (2014) och Holmberg (2015) 
lyfter Brenneman (2011) fram observation ett sätt att bedöma naturvetenskap 
i förskolan. Genom dokumentation och analysera barnens utforskande kan pe-
dagogerna fokusera på förskolans miljö och vad barnen erbjuds i verksamheten 
än deras styrkor och svagheter. Utvärderingsprocessen handlar om att identifi-
era barnens naturvetenskapliga upptäckter i vardagen genom att samla olika 
typer av dokumentation över tid.  

Brenneman (2011) menar att ju mer pedagogerna arbetar med bedömning av 
verksamheten, desto bättre kommer de också att bli på att uppmärksamma och 
synliggöra barnens naturvetenskapliga utveckling och förståelse, vilket även 
Elfström et al. (2014) lyfter i sin studie. Det menar Brenneman skulle sätta 
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pedagogerna i en bättre position för att stötta barnen i deras lärprocesser. I linje 
med Holmberg (2015) kan ett sådant arbetssätt öka arbetsbördan för pedago-
gerna men enligt Brenneman kan materialet användas för att bedöma fler äm-
nen än naturvetenskap. Dokumentationen kan också användas för att synlig-
göra verksamhetens utveckling över tid och användas för att bedöma om verk-
samheten arbetar mot läroplansmålen.  

Brenneman (2008) lyfter också ett arbetssätt för pedagoger att arbeta med na-
turvetenskap i förskolan. Med hjälp av ett naturvetenskapligt förhållningsätt 
till dokumentation får barnen själva dokumentera sina upptäckter och obser-
vationer i en egen dagbok. Den typen av dokumentation kan sedan användas 
av pedagoger för att upptäcka och stötta barnen i deras lärprocesser, samt att 
dokumentationen kan användas för bedömning av verksamheten utifrån bar-
nens kunskapsbildande. Ett sådant arbetssätt är i linje med Skolverkets (2016) 
strävandemål som utrycker att förskolan ska främja barnens kunskaper att 
kommunicera och dokumentera observationer, tankar, idéer och funderingar.  

Brennemans (2008) studie om att arbeta med dokumentation är även i linje 
med Holmbergs (2015) studie av den privata förskolan. Där skedde dokument-
ationsarbetet tillsammans med barnen för att driva projektet och få fatt på bar-
nens tankar och idéer.   

Enligt Brenneman (2008) ges barnen möjlighet att dokumentera upptäckter och 
händelser som de finner intressanta, genom att barnen har tillgång till sina dag-
böcker i vardagen. Det kan ge pedagogerna en insikt i barnens tankar och fun-
deringar som enligt Elfström et al. (2014) är av vikt för att kunna utmana deras 
lärprocesser. Vidare menar Brenneman (2008) i sin studie att den typen av ar-
betssätt också kan främja andra kunskaper, till exempel språk och läskunnighet 
i och med diskussioner med pedagogerna om deras observationer. Det är även 
något som Brenneman (2011) menar, dokumentationen i förskolan kan använ-
das inte bara till att undersöka ett specifikt ämne utan även för att synliggöra 
andra strävandemål i verksamheten.    

I likhet med Vallberg-Roth (2012) menar Brenneman (2008) att bedömning i 
förskolan är ett faktum, eftersom verksamheten ska enligt nationella styrdoku-
ment analyseras, dokumenteras och utvärderas för att kunna säkerställa verk-
samhetens kvalité.  
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3 TEORI 

3.1 Frirumsmodellen 

Gunnar Berg (2003) har sedan mitten av 1970 arbetat med att ta fram en modell 
för att kunna undersöka skolans komplexitet som utifrån styrning och ledning 
arbetar med olika uppdrag inom verksamheten. Med styrning menar Berg, vad 
som förväntas av skolan att åstadkomma både uttalat och outtalat, men behöver 
inte innefatta hur skolan ska utföra sitt uppdrag. Ledning handlar i sin tur om 
arbetet i skolan, det vill säga hur skolan ska utföra uppdragen. Enligt Berg 
(2003) är skolan både en organisation och en institution på en och samma gång, 
där skolans styrning är det institutionella och ledning handlar om det organi-
satoriska.  

Med hjälp av frirumsmodellen går det att undersöka skolans yttre och inre 
gränser, alltså dess styrning och ledning och se vilket ”frirum” som finns inom 
de givna ramarna. Genom att upptäcka och erövra frirummet kan det hjälpa 
skolutveckling och skapa en ökad förståelse i samhället för skolans komplexi-
tet (Berg, 2003). I studien kommer Bergs frirumsmodell användas för att ana-
lysera förskolornas verksamhet.  

3.2 Yttre gränser 
Skolans yttre gränser definieras utav dess explicita styrning som sker genom 
olika statliga och kommunala dokument, till exempel lagar och läroplaner.  
Dessa dokument används för att styra skolan i en önskvärd riktning. Den yttre 
gränsen påverkas även av samhällets förväntningar på verksamheten. Berg me-
nar att staten har konstruerat skolan som institution vars verksamhet ska bed-
rivas i samhället. Inom ramarna för dess yttre gränser finns det olika mycket 
”frirum” för skolan som organisation.  
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3.3 Inre gränser 
De inre gränserna handlar skolan som organisation. De inre gränserna belyser 
ledningen av verksamheten och genomförandet av de uppdrag som verksam-
heten ska utföra utifrån dess yttre styrning. Enligt Berg (2003) belyser ledning 
vad som ska göras i verksamheten, men behöver inte uttrycka varför det ska 
göras. Medan styrning handlar om skolans uppdrag så handlar ledning om dess 
uppgifter organisatoriskt. Uppgifter är något som ska utövas eller implemen-
teras för att uppfylla det uppdrag som verksamheten har fått på institutionell 
nivå.  

Frirumsmodellen synliggör skolan som organisation vars chefer och lärare har 
som uppgift att omvandla de institutionella uppdragen till uppgifter i skolans 
vardagsarbete.  

3.4 Frirummet 
 
”Frirummet” är det handlingsutrymme som finns mellan de yttre och inre grän-
serna. Berg (2003) menar att skolutveckling är en process vars syfte är att för-
ändra de inre gränserna utifrån elevernas bästa och inom de yttre gränserna. 
Att upptäcka och erövra det outnyttjade ”frirummet” handlar även om att ut-
mana och granska gränserna i verksamheten för att kunna skapa en förändring 
i önskvärd riktning. Den process som upptäckandet och erövrandet utgör inom 
verksamheten ses enligt Berg (2003) som en implementeringsprocess av relat-
ioner mellan det arbete som utförs i form av skolan som organisation och verk-
samheten som intuitionen ålägger organisationen att genomföra. Berg (2003) 
menar att skolors ”frirum” ser olika ut i deras vardagsarbete, vilket innebär att 
olika delar i en skola använder ”frirummet” på olika sätt. Utvecklingsarbetet i 
en skola kan därför bli helt annorlunda än skolutveckling i en annan. Nedan i 
figur 3.1 visas frirumsmodellen bildlikt. Bilden visar genom en stor omslu-
tande ring verksamhetens yttre gränser och tre mindre ringar som representerar 
de inre gränserna inom olika områden i verksamheten. Det kan till exempel 
vara olika strävande mål eller arbetssätt som ledningen har bestämt. Den inre 
gränsen kan som bilden visar också gå utanför de yttre gränserna, vilket bety-
der att skolan arbetar med delar som inte styrdokumenten behandlar. Mellan 
ringarna för yttre och inre gränser kan man finna det ”frirum” som finns inom 
verksamheten att erövra.  
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Figur 3.1 Frirumsmodellen (Utifrån Berg, 2003) 
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4 METOD 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för de metodval, genomförande samt 
etiska överväganden som jag gjort i denna studie. 

Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder hjälper oss att förstå och ge oss 
verktyg för att undersöka den sociala verkligheten. Forskningsmetoder känne-
tecknas genom dess öppenhet, systematik, grundlighet och dokumentation. Val 
av metod är viktigt för vilken typ av undersökning som ska göras, och olika 
metoder ger svar på olika saker (Christoffersen & Johannessen, 2015). Bjereld, 
Demker och Hinnfors (2009) menar att metoderna fungerar som redskap för 
att kunna genomföra undersökningar och få relevant information till sina frå-
geställningar.  

Studiens fokus har varit att bidra med kunskap rörande om naturvetenskap och 
teknik i lokal dokumentation är i linje med de nationella styrdokumenten. Det 
har även varit av intresse att undersöka om det finns ett outnyttjat frirum inom 
ramarna för förskolan som intuition och förskolan som organisation.  För att 
göra denna undersökning valde jag att utgå ifrån Bergs (2003) frirumsmodell 
som passar sig väl för dokumentanalys av central och lokal dokumentation. 
Bergs dokumentanalys utgår ifrån en nivåmodell som presenteras närmre un-
der 4.3, där skrivningar i dokumentationen kategoriseras inom sex stycken ka-
tegorier. Med nivåmodellen kan en jämförelse mellan olika dokumentationer 
göras. Den här metoden fungerar väl för dokumentanalyser inom skolväsendet 
för jämförelser mellan läroplaner och lokal publicerad dokumentation, vilket 
då också kan användas som analysmetod för en jämförelsestudie inom försko-
lan.  

4.1 Datainsamlingsmetod 
Datamaterialet består av lokalt producerade texter samt nationella styrdoku-
ment som behandlar krav och dokumentation i förskolan. Då senaste revide-
rade utgåvan av förskolans läroplan ännu inte är i bruk kommer den tidigare 
versionen att användas (Skolverket, 2016). Datamaterialet har samlats in på 
två kommunala förskolor med en gemensam förskolechef i en medelstor stad i 
Sverige. Den dokumentation som samlades in är: 
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- Systematisk kvalitetsredovisning som är gemensam för de båda försko-
lorna. Den systematiska kvalitetsredovisningen innehåller analys för 
det gångna verksamhetsåret utifrån kommunens och verksamhetens 
prioriterade utvecklingsområden.  

- Arbetsplan från båda förskolorna. Arbetsplanen är en redogörelse för 
förskolornas arbetssätt för implementering av läroplansmålen.  

- Förskolans läroplan Lpfö 98 (2016) 
- Skollagen  

I datamaterialet ingår även en kompletterande intervju med förskolechef. In-
tervjun sker på dennes valda plats och materialet samlas in både genom lö-
pande protokoll samt ljudinspelning. 

4.2 Genomförande 
Innan studien har ett informationsbrev skrivits som beskriver studiens syfte, 
metod och omfattning. Informationsbrevet har skickats ut till vederbörande 
förskolechef för godkännande av tillgång till lokalt producerad dokumentation. 
Samtyckesblankett skickades även ut till förskolechefen för godkännande av 
intervjudelen. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska information om studien del-
ges till de personer som är eller kan bli berörda av undersökningen.  

När godkännande gavs bokade vi tre möten varav två var till för att hämta den 
lokala dokumentationen på båda förskolorna. Det tredje mötet var intervjun 
med förskolechefen.  

Efter inhämtning av data transkriberades intervjun och analys av dokumenten 
påbörjades utifrån frirumsmodellen. I resultatdelen skapades två tabeller som 
synliggjorde olika delar av dokumentationen, en som var inriktat på doku-
mentation i förskolan samt en som var inriktad på naturvetenskap och teknik. 
Därefter sammanställdes intervjun i en löpande text utifrån tre kategorier som 
informanten fokuserade på under intervjun.  
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4.3 Analysmetod 
Jag har utgått ifrån Bergs (2003) analysverktyg för frirumsmodellen till under-
sökning av förskolans yttre och inre gränser, samt om det finns ett outnyttjat 
frirum inom dessa gränser som kan erövras. En av dessa metoder är nivå-
modellen som används för dokumentanalys av lokala och centrala dokument. 
Metoden har använts för att analysera det införskaffade textbaserade data-
materialet.  

En dokumentanalys beskriver Christoffersen och Johannessen (2015) som en 
metod som tar utgångspunkt i texter. Dokument är alla bevarade skrifter om 
personers tankar, dess handlingar och skapade verk. Dokumentanalyser bygger 
både på teorier som är relevanta för problemområdet samt källorna. Teorier 
och källor skapar tillsammans en helhet. Dokumenten analyseras och tolkas för 
att skapa en helhetsbild av historien utifrån forskarens perspektiv. Löfdahl och 
Pérez Prieto (2014) menar att om man ska göra en undersökning av dokument 
i förskolan måste man först bena ut vad ett dokument är. I förskolan kan dessa 
dokument förutom planeringar, kvalitetsredovisningar, utvärderingar, försko-
lans läroplan eller vecko- och månadsbrev även vara fotografier eller barnens 
egengjorda teckningar och texter. Vidare menar Löfdahl och Pérez Prieto 
(2014) att en dokumentanalys bör göras på ett systematiskt sätt för att analysera 
all dokumentation på ett liknande sätt. De lyfter också vikten av att presentera 
resultatet som variationer på verksamheter och inte framställa dem som bra 
och dåliga förskolor.  

Bergs (2003) ansats till dokumentanalys av lokal och central dokumentation 
har i den här studien breddats från att i grunden användas till att främst analy-
sera styrdokument, till att användas som verktyg för analyser av en kombinat-
ion av dokument som till exempel läroplaner, lagar, kommunala planer samt 
olika relevanta lokala dokument. Dokumentanalys i Bergs (2003) bemärkelse 
är ”således en fråga om analyser av dokument som på ett eller annat sätt pri-
märt berör styrning av skolan” (s. 155). All dokumentation med innehåll som 
berör skolans styrning kan analyseras med hjälp av denna metod, vilket skulle 
kunna handla om relationen mellan förskolans organisatoriska uppgifter gente-
mot det institutionella uppdraget. Berg (2003) menar att hans metod för doku-
mentanalys inte bara kan användas för att analysera enskilda dokument utan 
också för att jämföra olika dokument med varandra.  
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4.3.1 Nivåmodellen 

Genom Bergs (2003) nivåmodell kan man istället för att gå igenom dokument 
sida för sida, analysera innehållet i dokument på ett alternativt sätt, till exempel 
genom att granska utvalda kapitel eller stycken. Berg menar att i nivåmodellen 
behöver inte dokumentation läsas från pärm till pärm, utan istället jämföra 
olika skrivningar med varandra utifrån en viss frågeställning. Man kan på ett 
tydligare sätt jämföra olika delar i dokumenten med varandra för att se likheter 
och skillnader i avsnitten men också mellan de olika avsnitten. En fördel med 
att analysera dokument genom nivåmodellen är att den inte bara lyfter fram 
vad dokumentet innehåller, modellen synliggör också delar som dokumenten 
inte innehåller. En annan fördel med modellen är att genom den kan man ana-
lysera och jämföra olika typer av dokument med varandra, samt jämföra doku-
ment på olika nivåer med varandra, till exempel jämföra förskolans läroplan 
med en förskolas arbetsplan eller veckoplanering. Metoden är alltså inte endast 
avsedd för skolpolitiska texter utan den kan även användas för att analysera 
olika former av dokument inom skolväsendet (Berg, 2003).  

Dokumentanalys utifrån nivåmodellen utgår ifrån sex olika nivåer. Med hjälp 
av nivåerna kan yttre och inre gränser synliggöras i dokumentationen och man 
kan se om det finns ett ”frirum” i verksamheten att erövra.  

Ideologisknivå  

I den ideologiska nivån grupperas skrivningar som handlar om dokumentets 
människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Ett exempel för denna nivå kan 
handla om förskolans fostrande uppgifter.  Andra skrivningar som hör till den 
här nivån handlar om det utvecklande uppdraget och varför det ska göras.  

Innehållsnivån 

Innehållsnivån handlar om verksamhetensmål och huvudmoment på ett över-
gripande sätt men som är operationellt inriktat. Hit förs skrivningar som hand-
lar övergripande om verksamheten i förskolan men inte skrivningar om speci-
fika ämnen.  

Regelnivå 

I regelnivån hänförs skrivningar som uttrycker påbud och sådant som verksam-
heten ska utföra.  
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Ämnesnivå 

Den fjärde kategorin är ämnesnivån, där kategoriseras allt som direkt eller in-
direkt handlar om specifika ämnen. Då förskolan inte har ämnen på samma sätt 
som i skolan, utgår istället denna nivå ifrån förskolans strävandemål i doku-
mentanalysen. 

Intern verksamhetsnivå 

Den femte nivån är intern verksamhetsnivå, inom denna nivå kategoriseras allt 
som har med vardagsarbetet att göra. 

Extern verksamhetsnivå 

Den sista nivån är den externa verksamhetsnivån som handlar om relationer 
mellan skola och omvärlden. Alltså de relationer som finns utanför skolans 
väggar, som exempel nämner Berg (2003) att dessa kan vara relationer mellan 
”(skola – föräldrar) eller (skola – samhälle)” (s.160). 

Berg (2003) lyfter också att nivåmodellen är en möjlig metod för analys av 
intervjustudier och då framförallt de intervjuer som används som komplement 
till dokumentstudierna.  

 

4.3.2 Transkriberingsregler 

När det gäller transkribering av intervjun valde jag att delvis utgå ifrån Jepson 
Wiggs (2015) metod för transkribering av livsberättelser. Det går ut på att varje 
ord är viktigt och skrivs ut i skriftspråk, man skriver alltså ut orden istället för 
att skriva talspråk för att göra berättelsen mer läsbar. Det handlar till exempel 
om att skriva jag istället för ja. I likhet med Jepson Wigg menar Kaijser och 
Öhlander (1999) att inte transkribera talspråk utan intervjun ska skrivas i skrift-
språk, det gäller även dialekt. Enligt Kaijser och Öhlander går det inte att på 
förhand ha en mall för transkribering eftersom arbetet tillhör analysarbetet, 
men det är bra att förhålla sig till ett par punkter för att effektivisera arbetet. 
Några punkter som jag har utgått ifrån i transkriberings arbetet: 
 

- Tydligt markerat vem som säger vad genom att benämna Meira Matsku 
(MM) för intervjuaren och Nomen Nemo (NN) för Informanten. 

- Skriva ut intervjun ordagrant. 
- Hoppa över upprepningar och fyllnadsord som till exempel ”hmm”. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) handlar reliabilitet och validitet 
om hur trovärdig och noggrann en undersökning är. Med reliabilitet tittar fors-
karen på hur väl studien är genomförd utifrån insamlad data, hur analysme-
toden har använts. Validitet används i sin tur för att se i vilken utsträckning 
som forskaren undersöker studiens syfte och frågeställningar.  

Då studien har för avsikt att undersöka yttre och inre gränser för förskolans 
dokumentationsarbete samt inom naturvetenskap och teknik har jag valt att 
utgå ifrån Bergs (2003) frirumsmodell för dokumentanalys av det insamlade 
datamaterialet. För att ytterligare stärka studiens reliabilitet och validitet har 
även intervjustudien analyserats utifrån Bergs modell. Intervjun spelades in för 
att säkerställa att det inte var egna uppfattningar som presenteras. 

4.5 Etiska överväganden 
När en forskningsstudie ska göras finns det en rad etiska överväganden att 
göra. Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra krav som forskare måste 
förhålla sig till för att skydda individer.  

1. Informationskrav  
Handlar om att forskaren måste informera alla parter som kom-
mer att ingå i forskningsstudien. Jag skickade ut information till 
alla berörda parter om studiens syfte, metod och genomförande 
(Vetenskapsrådet, 2017). I informationsbrevet framgår det även 
hur data kommer att hanteras samt att deras medverkan är helt 
frivillig, att det när som helst under studiens gång är möjligt att 
inte längre vara med (se bilaga 1).  
 

2. Samtyckeskrav 
Handlar om att alla medverkande deltagare ska ge sitt samtycke 
att delta i studien och att det är frivilligt att delta eller inte delta 
i undersökningen. Det ska också framgå att de när som helst kan 
avböja sin medverkan även om de först har tackat ja till detta. I 
den här studien har samtyckeskravet meddelats och kontrolle-
rats genom en samtyckesblankett som förskolechefen har fått 
skriva under. Jag skickade en samtyckesblankett som signera-
des av förskolechefen (se bilaga 2). Informationen skickades 
både via e-mail och lämnades på plats innan intervjun skedde.  
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3. Konfidentialitetskrav 
Personuppgifterna på alla deltagande i studien ska förvaras på 
ett så säkert sätt så det inte är möjligt att obehöriga kan ta del 
av den informationen. Intervjun spelades in på en mobiltelefon 
som var i flygplansläge, som sedan fördes över på ett minnes-
kort och förvarades i ett låst skåp. I skåpet förvarades även lokal 
dokumentation när det inte användes för att obehöriga ej skulle 
ha tillgång till materialet. 
 

4. Nyttjandekrav 
De uppgifter som forskaren kommer över om enskilda personer 
får bara användas av forskaren och i studien. För nyttjande kra-
vet är det bara jag som forskare som har lyssnat på ljudinspel-
ningen och sett transkriberingen. All information och försko-
lans namn och plats har fingerats. 

 

Examensarbeten definieras inte som forskning på samma sätt som det lärare 
och professorer bedriver enligt lag. Dock enligt högskolelagen ska god forsk-
ningssed värnas och betyder att samma principer även gäller för examensar-
beten. Som student finns det vissa forskningsfrågor som inte lämpar sig, det 
kan till exempel handla om etniska ursprung, politiska åsikter eller religion. 
Sådana forskningsområden ska utföras utav forskare med utbildning och erfa-
renhet. I examensarbetet är det handledaren som är ytterst ansvarig för att stu-
dien sköts enligt god forskningssed, undersökningen bör således planeras till-
sammans med handledaren (Löfdahl, 2014).  

De dokument som förskolorna har omfattas oftast av offentlighetsprincipen, 
vilket innebär att dokumenten är allmänna handlingar som vem som helst kan 
ta del utav. Dessa dokument är sådana som har skickats, förvaras eller som 
förskolorna har skapat. Dock kan förskollärare eller förskolechefen bedöma att 
utlämnande av dokumenten kan göra att någon kommer till skada. Om det är 
fallet så ska dokumentet inte lämnas ut. En del handlingar kan också gå under 
sekretesslagen, de dokumenten lämnas aldrig ut. Handlingar som tillhör den 
kategorin har innehåll som till exempel hälsa, utveckling eller ett specifikt 
barns svårigheter (Löfdahl & Pérez Prieto, 2014). I linje med Löfdahl och Pé-
rez Prieto har jag avidentifierat datamaterialet även om viss dokumentation är 
offentliga handlingar. I den här studien innebär det att jag har använt mig av 
fingerade namn på förskolor och förskolechef för att de inte ska gå att identi-
fiera.   
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5 RESULTAT 

Jag utgick ifrån Bergs (2003) metod för analys av central och lokal doku-
mentation utifrån nivåmodellens sex steg (se 4.3). Den kompletterande inter-
vjun analyserades på samma sätt men redovisas här i resultatdelen i form av 
löpande text.  

5.1 Dokumentanalys 
I tabellerna nedan har jag inte skiljt på de olika förskolornas dokumentation i 
separata kolumner då de lyder under samma förskolechef. De har på samma 
sätt tagit fram respektive arbetsplan utifrån samma frågeställningar. Jag har 
plockat ut citat från de olika lokala dokumenten inom området för tabellerna, 
om liknande citat har återfunnits i båda arbetsplanerna så har jag valt att inte 
lyfta dessa. Däremot skiljs citaten i tabellerna åt utifrån förskolornas egna ar-
betsplaner genom att benämna dem arbetsplan 1 och arbetsplan 2.  

5.1.1 Dokumentation och säkerställande av kvalité i förskolan 

I tabell 5.1 lyfts sådana skrivningar som handlar om hur förskolan ska arbeta 
med dokumentation utifrån centrala styrdokument i jämförelse med hur detta 
beskrivs i lokal dokumentation. 

Nivå Styrdokument Lokaldokumentation 

Ideologisk ”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa 
goda villkor för lärande behöver barns utveckling 
och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 
(Skolverket, 2016, s.10). 

”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur 
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisat-
ion, innehåll och genomförande kan utvecklas så 
att varje barn ges bästa förutsättningar för utveckl-
ing och lärande.” (Skolverket, 2016, s.10). 

”Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet” 
(Arbetsplan, 1, 2018-2019) 

”Genom pedagogisk dokumentation ges bar-
nen inflytande i verksamheten” (Arbetsplan, 
2, 2018/19). 

 

Innehåll I ett av förskolans strävande mål står det att barnen 
ska ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förstå-
else för symboler och deras kommunikativa funkt-
ioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika 
medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 
och samtala om dessa” (Skolverket, 2016, s.6). 

”I underlaget finns utrymme för veckoreflekt-
ioner där verksamheten utvärderas och följs 
upp utifrån barngruppens behov och intres-
sen” (Arbetsplan, 2, 2018/19). 

”Vi ser i efterhand att vi skulle ha dokumente-
rat mer på avdelningen för att göra det synligt 
för barnen” (Systematiskt kvalitetsarbete, 
2018). 

”Vi har en planering där vi enkelt kan se vad 
vi ska göra och när. Detta har inneburit att det 
blir mindre stress. Vi har kunnat lita på att kol-
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legan sköter sin uppgift i projektet och under-
visningen” (Systematiskt kvalitetsarbete, 
2018). 

Regel ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på hu-
vudmannanivå systematiskt och kontinuerligt pla-
nera, följa upp och utveckla utbildningen” (SFS 
2010:800,kap. 4 § 3). 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och syste-
matiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas” (Skolverket, 2016, s.10).  

“Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras 
under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vård-
nadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet” (SFS 2010:800, kap. 
4 § 4). 
 
”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns 
för utbildningen i denna lag och i andra föreskrif-
ter (nationella mål) uppfylls” (SFS, kap. 4 § 5). 
 
”Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till 
vara för att skapa mångfald i lärandet” (Skolver-
ket, 2016, s.6). 
 

”Det är analyserna av utvärderingens resultat som 
pekar ut väsentliga utvecklingsområden.” (Skol-
verket, 2016, s.10).  

”att dokumentation, uppföljning, utvärdering och 
analys omfattar hur läroplansmålen integreras 
med varandra i det pedagogiska arbetet, att verk-
samheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, or-
ganisation, struktur, innehåll, aktiviteter och peda-
gogiska processer dokumenteras, följs upp och ut-
värderas” (Skolverket, 2016, s.10). 

”Vi startar läsåret med att kartlägga barnens 
erfarenheter, intressen, kunnande, delaktighet 
och behov.” (Arbetsplan, 1, 2018/19). 

”Ha med barnen mer i planering och doku-
mentation av verksamheten” (Systematiskt 
kvalitetsarbete, 2018). 

Ämne ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, do-
kumentera, ställa frågor om och samtala om natur-
vetenskap” (Skolverket, 2016, s.7). 

 

Intern 
verksam-
hetsnivå 

”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att 
kommunicera, dokumentera och förmedla upple-
velser, erfarenheter, idéer och tankegångar med 
hjälp av ord, konkret material och bild samt este-
tiska och andra uttrycksformer” (Skolverket, 
2016, s.8). 

 

”för att få syn på barnens lärprocesser jobbar 
vi med pedagogisk dokumentation. Vi reflek-
terar kontinuerligt över vår verksamhet och 
vad vi erbjuder barnen utifrån deras nyfiken-
het och intressen” (Arbetsplan,1, 2018-2019).  

”Vi arbetar med modern teknik som lärplatta, 
projektor och trådlös högtalare för att doku-
mentera vår verksamhet och för att reflektera 
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tillsammans med barnen.” (Arbetsplan, 1, 
2018/19). 

”I våra insatser för att utveckla verksamheten 
och att stärka professionen kommer vi fort-
sätta att öka förståelsen för våra dokument och 
hur de är ett verktyg i vårt systematiska kvali-
tetsarbete. […]Vi kommer särskilt jobba med 
begreppen pedagogisk dokumentation, be-
dömning och undervisning.” (Arbetsplan, 2, 
2018/19). 

”Vi planerar, dokumenterar, följer upp, analy-
serar och utvärderar förskolans verksamhet i 
vårt planeringsunderlag" (Arbetsplan, 2, 
2018/19). 

”Alla arbetslag har 1,5 timmar varje vecka för 
avdelningsplanering där vi planerar och utvär-
derar vårt prioriterade utvecklingsområde 
samt verksamhet som likabehandlingsplan, 
barnprat och övriga frågor” (Arbetsplan, 2, 
2018/19). 

”Vi behöver bli ännu bättre på att använda di-
gitala verktyg för dokumentation och reflekt-
ioner och vi behöver bli bättre på att göra det 
tillsammans med barnen” (Systematiskt kvali-
tetsarbete, 2018).  

 Extern 
verksam-
hetsnivå 

”att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen 
av verksamheten” (Skolverket, 2016, s.8). 

 

”vi använder oss av hemsidor för att synlig-
göra vår verksamhet och barnens vardag på 
förskolan.” (arbetsplan, 1, 2018-2019) 

”Varje höst har förskolechef, skolområdes-
chef och pedagoger en resultatdialog och dis-
kuterar förskolans kvalitet” (Arbetsplan 1, 
2018/19). 

Tabell 5.1 Dokumentanalys av pedagogisk dokumentation / Systematiskt kva-
litetsarbete 

5.1.2 Analys av tabell 5.1 

På den ideologiska nivån lyfter styrdokumenten tydligt vilket syfte som 
dokumentationen har i förskolans verksamhet. Styrdokumenten menar att 
dokumentation i förskolan är viktig för att kunna utvärdera, utveckla och kunna 
skapa de bästa förutsättningarna för barnen som förskolan kan. 
Styrdokumenten talar inte något om specifik pedagogisk dokumentation på den 
ideologiska nivån utan istället fokuseras den på dokumentation om 
verksamhetens kvalitet. I den lokala dokumentationen väljer man istället att 
lyfta ett synsätt på verksamheten som frammåtblickande och att den 
pedagogiska dokumentationen är viktig för att ge barnen inflytande i 
verksamheten.  
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I innehållsnivån finner man ett strävandemål som handlar om att barn ska 
utveckla intresse och skapa förståelse för olika typer av texter och symboler. I 
den lokala dokumentationen framgår det att pedagogerna behöver arbeta mer 
med dokumentation i förskolan för att kunna synliggöra verksamheten för 
barnen. Samtidigt lyfter den lokala dokumentationen skrivningar som handlar 
om att pedagogerna har utrymme för veckoreflektioner. Enligt pedagogerna 
underlättar planeringsunderlaget arbetsbördan vilket i sin tur skapar mindre 
stress för dokumentationsarbetet. Planeringsunderlaget är ett arbetsätt där det 
framgår för varje månad vad det är som ska genomföras.  
 
Under regelnivån visas flera skrivningar i styrdokumenten som belyser dess 
krav på dokumentation för verksamhetsutveckling. Dessa skrivningar 
beskriver vad det är som ska dokumenteras och vilka som ska medverka i 
arbetet kring kvalitetsarbetet. Styrdokumentens skrivningar på regelnivå är 
tydliga och ger förskolan lite till inget frirum till dokumentationsarbetet utifrån 
yttre gränser. I den lokala dokumentationen syns däremot inga direkta påbud 
för pedagogernas dokumentationsarbete utöver att barnen ska ges mer 
utrymme i arbetet, samt att verksamhetsåret startar med att kartlägga 
barngruppen.  
 
Den lokala dokumentationen synliggör inte några specifika ämnen som ska 
dokumenteras vilket inte går i linje med styrdokumentens intentioner där ett av 
förskolans strävandemål handlar just om barns dokumentation om 
naturvetenskap. I tabell 5.2 återfinns skrivningar på ämnesnivå om 
naturvetenskap men inte specifikt om att verksamheten ska dokumentera 
naturvetenskap.  
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På intern verksamhetsnivå följer förskolan styrdokumentens intentioner 
gällande att barn som vistas i verksamheten ska ges möjlighet till utveckling 
av dokumentation och kommunikation genom olika utrycksformer. Båda 
förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation, för att på olika sätt 
synliggöra barnen och deras intressen i verksamheten. De använder olika 
digitala verktyg för att ge barnen inflytande och tillsammans reflektera över 
verksamheten. Vidare synliggör skrivningar i den lokala dokumentationen en 
brist i det nuvarande arbetet med dokumentation, genom att på olika sätt betona 
vidare arbete med dokumentation och fokus på olika delar i dokumentationen 
för att skapa förståelse för dem. På den externa verksamhetsnivån framgår det 
att vårdnadshavare skall vara delaktiga i verksamhetens utvärdering vilket 
dock inte synliggörs i den lokala dokumentationen. Utifrån de lokala 
skrivningarna angående extern verksamhetsnivå, framgår det att båda 
förskolorna informerar vårdnadshavare om verksamhetens vardagsarbete 
genom hemsidor där bilder och information publiceras, samt att 
vårdnadshavarna har möjlighet till att fylla i en enkätundersökning angående 
förskolans verksamhet. Enkäten analyseras och ger båda förskolorna svar på 
vårdnadshavarnas tankar om verksamheten utifrån ett par givna 
frågeställningar. I resultatdialog med kommunen diskuteras, utvärderas och 
analyseras förskolornas kvalité utifrån förbestämmda frågor samt kommunens 
fokusområde.  
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5.1.3 Naturvetenskap och teknik i förskolan 

I tabell 5.2 lyfts sådana skrivningar som handlar om hur förskolan ska arbeta 
med naturvetenskap och teknik utifrån centrala styrdokument i jämförelse med 
hur detta görs utifrån lokal dokumentation. 

Nivå Styrdokument Lokaldokumentation 

Ideologisk  ”i förskolan handlar naturvetenskap och tek-
nik om att barnets omgivning och vardagsfe-
nomen undersöks. När barn via lek ges möj-
lighet att upptäcka och undersöka väcks en ny-
fikenhet och förståelse för naturvetenskap och 
teknik och deras egen delaktighet i naturens 
kretslopp.” (Arbetsplan, 1, 2018/19). 

”Vi tror på det kompetenta barnet, därför ar-
betar vi efter barnets närmaste utvecklings-
zon. Det betyder att vi med vägledning och 
uppmuntran försöker få barnen att försöka 
själva. Vi utmanar barnet till att ta nästa steg i 
utvecklingen.” (Arbetsplan, 2, 2018/19). 

Barnen når enligt Vygotskij ökade färdigheter 
i sitt tänkande först i samspel med andra och 
med omgivningen (kontexten). Senare kan de 
använda de inlärda färdigheterna på egen hand 
och kan då analysera och lösa problem utan 
någon annans stöd. En sådan utveckling hos 
barnen förutsätter att förskolans personal pla-
nerar kontext och samspel som ett stöd för det 
avsedda lärandet” (Systematiskt kvalitetsar-
bete, 2018). 

Innehåll I förskolans strävandemål kan man läsa följande: 
”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, 
ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
omvärld” (Skolverket, 2016, s.6). 

”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och be-
grepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra” (Skolverket, 2016, s.6).  

”NTA-lådorna, personalen har gått fortbild-
ning, vi upptäcker och experimenterar tillsam-
mans med barnen.” (Arbetsplan, 1, 2018/19). 

”Vid intresse och behov finns möjligheten att 
använda vår lärplattan, som verktyg med ap-
par där barnen lär sig om olika djur, läten, väx-
ter och spår.” (Arbetsplan, 2, 2018/19). 

. 

Regel ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och na-
turvårdsfrågor” (Skolverket, 2016, s.4). 

 

 

Ämnes Även på ämnens nivå går det att finna strävande-
mål för förskolan som synliggörs genom följande 
citat:  

 ”utvecklar intresse och förståelse för naturens 
olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förstå-
else för naturvetenskap och samband i naturen, 

”Genom experiment utforskar pedagoger och 
barn tillsammans olika naturvetenskapliga fe-
nomen.” (Arbetsplan, 2, 2018/19). 
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liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 
kemiska processer och fysikaliska fenomen” 
(Skolverket, 2016, s.7). 

”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i varda-
gen och utforska hur enkel teknik fungerar, ut-
veckla förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 
(Skolverket, 2016, s.7). 

Intern 
verksam-
hets 

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar 
sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” 
(Skolverket, 2016, s.4). 

”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sin språk- och kommu-
nikationsutveckling, stimuleras och utmanas i sitt 
intresse för naturvetenskap och teknik” (Skolver-
ket, 2016, s.7).  

”utmana barns nyfikenhet och begynnande förstå-
else för språk och kommunikation samt för mate-
matik, naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 
2016, s.8) 

 

”Barnen vistas dagligen ute och vi har tillgång 
till och närheten till skogen så att barnen lär 
sig att värna om alla djur och respektera natu-
ren” (Arbetsplan, 1, 2018/19). 

”Vi använder ipaden att söka information 
kring djur och även experiment” (Arbetsplan, 
1, 2018-2019). 

”Vi källsorterar tillsammans med barnen och 
framförallt matavfallet så får de skrapa sin 
egen tallrik” (Arbetsplan, 1, 2018/19). 

”Vi har lockande och stimulerande material, 
som väcker barens lust och nyfikenhet för na-
tur och teknik: luppar, förstoringsglas, natur-
böcker, vattenbord ” (Arbetsplan, 2, 2018/19). 

Extern 
verksam-
hets 

 

 

”Skräpplockardagarna, vi plockar skräp som 
inte hör hemma i naturen, sorterar och pratar 
och diskuterar med barnen” (Arbetsplan, 1, 
2018/19). 

 

Tabell 5.2 Dokumentanalys av naturvetenskap och teknik  

 

5.1.4 Analys av tabell 5.2 

I resultatet kan man utläsa att styrdokumenten inte har en specifik styrning 
gällande den ideologiska nivån för naturvetenskap och teknik. Däremot lyfter 
den lokala dokumentationen flera citat gällande hur de ser på hur barnen 
tillägnar sig kunskap, vilket på ett tydligt sätt utgår ifrån Vygotskijs 
sociokullturella perspektiv på kunskapsutveckling.  
 
Innehållsmässigt arbetar förskolorna med naturvetenskap och teknik genom att 
tillsammans men barnen experimentera och upptäcka. Detta görs dels genom 
NTA-lådor samt att de använder sig utav lärplatta som verktyg för att finna 
information och experiment. Styrdokumenten lyfter inte något allmänt om 
naturvetenskap och teknik men menar att barnen ska utveckla kunskaper och 
förståelse för olika begrepp och på olika sätt skapar förståelse för sin omvärld.  
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På regelnivån lyfter styrdokumenten att förskolan ska arbeta med miljö och 
naturvårdsfrågor. Det framgår dock inget på regelnivå att förskolorna ska 
arbeta med andra naturvetenskapliga frågor eller teknik. I den lokala 
dokumentationen återfinns inga skrivningar på regelnivå inom naturvetenskap 
och teknik. Här yttrar sig styrdokumenten på ett sätt som kan göra att djur och 
natur arbetas med i en större utsträckning än till exempel utforskandet av 
fysikaliska fenomen eller kemiska processer. Fler skrivningar återfinns i 
dokumentationen kring just djur och natur än vad de gör för andra ämnen inom 
naturvetenskap,  
 
Även på ämnesnivå uttrycker styrdokumenten på ett sätt som kan göra att 
förskolorna lägger ett större fokus på djur och natur i sin undervisning inom 
framförallt naturvetenskap.  Att barn ska utveckla en förståelse för natur nämns 
flera gånger i förskolans strävandemål medan andra naturvetenskapliga ämnen 
endast benämns en gång och då tillsammans med djur och natur. I den lokala 
dokumentationen finner jag endast en skrivning som kan härledas till 
ämnesnivån, dock synliggörs deras arbete kring naturvetenskap och teknik på 
andra sätt i de olika nivåerna.  
  
På den interna verksamhetsnivån kan man se att  båda förskolorna arbetar med 
källsortering som ett sätt att utgå ifrån styrdokumentens krav kring att arbeta 
med miljö. På den interna verksamhetsnivån har styrdokumenten och 
förskolorna mycket gemensamt gällande hur verksamheten arbetar med 
naturvetenskap och teknik. På den här nivån sker skrivningar i styrdokumenten 
på ett sådant sätt att förskolorna själva kan utveckla hur arbetet ska 
genomföras. 
 
På den externa verksamhetsnivån framgår det att förskolorna även arbetar med 
skräplockardagarna som ett ytterligare sätt att befästa kunskaper hos barnen 
om hur natur och samhälle påverkar varandra. På denna nivå finns inga 
skrivningar från styrdokumenten och således ges förskolorna ett frirum att 
arbeta med naturvetenskap och teknik på extern verksamhetsnivå.  
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I det systematiska kvalitetsrappoteringen framgår det att 5 av 10 avdelningar 
på förskolorna har haft naturvetenskap, teknik eller naturvetenskap och teknik 
som prioriterat utvecklingsområde för verksamhetsåret 2017-2018. Resultaten 
som analyseras i rapporten handlar dock om kommunens fokusområden inom 
språk och kommunikation med fokus på flerspråkighet, att öka det särskilda 
stödet för förskolebarn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
och digital kompetens. Analysen i den systematiska kvalitetsrapporteringen 
visar också på att pedagogernas NPF-utbildningar har gett effekt i 
verksamheten och att de har börjat arbeta i planeringsunderlaget. Däremot 
visar analysen att pedagogerna inte använder sig utav veckoreflektioner i sitt 
vardagsarbete vilket är något de ska arbeta vidare med till nästkommande 
verksamhetsår.   

5.2 Kompletterande intervju  

I intervjun med förskolechefen ges ytterligare information om de båda försko-
lornas arbetssätt för dokumentationsarbetet, läroplansmålen och förskolornas 
inre gränser utifrån dess ledarskap.  

5.2.1 Dokumentation i förskolan utifrån förskolechefens syn  

Alla avdelningar i båda förskolorna arbetar med dokumentation i förskolan ge-
nom något som kallas ”planeringsunderlaget” som är upplagt månadsvis från 
augusti till juni. I augusti görs en kartläggning eller nulägesanalys över varje 
avdelning om vilka behov som finns i barngruppen för att i juni göra en utvär-
dering av verksamheten. Förskolechefen menar också att man kan göra lite 
olika med det prioriterade utvecklingsområdet, antingen så väljs den i augusti 
vid starten av verksamhetsåret då man gör en kartläggning, eller så gör man 
den i direktanslutning till utvärderingen i juni. Det senare för att kunna göra en 
kartläggning vad som erbjuds på avdelningarna redan gällande det prioriterade 
utvecklingsområdet. Förskolechefen uttrycker det på följande sätt: 

Då får man titta på vad vi erbjuder inom vårat fokusområde redan idag så man 
får ett nuläge, så vi kan jämföra med någonting sen när vi gör en utvärdering. 
Sen kan det ju vara att man kartlägger vad det är man ska lägga fokus på un-
der en period i början på en termin, men jag vill helst backa bandet så man 
har gjort det redan i maj-juni. 
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Enligt förskolechefen använder personalen planeringsunderlaget på olika sätt 
på grund av att man har kommit olika långt i sin förståelse för planeringsun-
derlaget: ”man behöver se nyttan med det och när man ser nyttan vill man an-
vända det.”  Men enligt förskolechefen är arbetet med planeringsunderlaget 
inte ett valbart arbetssätt utan något som alla pedagoger ska arbeta med för att 
kunna säkerställa att verksamheterna utför det arbete de ska.  

Pedagogisk dokumentation kan bli så otroligt stort också, vad är pedagogisk 
dokumentation? Ska man dokumentera allt? Men då måste vi våga skala bort 
också. Dokumenterar vi mer eller mindre bara det som vi har prioriterat. 

 

Med detta lyfter förskolechefen komplexiteten med pedagogisk dokumentation 
i förskolan som ett stort och svårt arbete. Dokumentationsarbetet måste avgrän-
sas för vad som ska framhävas i dokumentationen utan att för den delen tappa 
kvalité eller information för att utveckla verksamheten. Enligt förskolechefen 
resulterar det i att den pedagogiska dokumentationen fokuseras på det priorite-
rade utvecklingsområdet, men att pedagogerna även dokumenterar annat ge-
nom till exempel bilder som publiceras på respektive förskolas hemsida. För-
skolechefen poängterar dock att den typen av dokumentation inte är prioriterat.  

Enligt förskolechefen ligger ofta fokus på vad som har erbjudits eller gjorts i 
dokumentationen och inte så mycket på själva processen som leder fram till 
resultatet. Vilket uttrycks så här:  

Det blir ett stort fokus på vad man har erbjudit eller ett görande. Det är vi väl-
digt duktiga på i förskolan att berätta vad vi har gjort och sen är vi inte lika bra 
på att berätta vad vi kunde se i den processen. […]Så där behöver vi lägga mer 
fokus på än själva görandet egentligen.  

 

Förskolechefen lyfter också att kommunen inte har något särskilt krav gällande 
dokumentation mer än att de ska följa förskolans läroplan gällande doku-
mentation. Förskolorna behöver inte rapportera in något till kommunen utan i 
just denna kommun sker en resultatdialog varje år,  där utbildningschef tillsam-
mans med förskolechef och några pedagoger träffas för diskussion utifrån 
några frågeställningar.  

I planeringsunderlaget som pedagogerna arbetar i finns möjlighet för egna re-
flektioner som inte tillhör det prioriterade utvecklingsområdet. I underlaget kan 
de lägga till egna flikar för saker om de anser fattas. Förskolechefen visar och 
berättar att de kommer utveckla och utöka planeringsunderlaget till nästkom-
mande verksamhetsår, då varje pedagog får en egen flik för redovisning av sina 
planerade undervisningar med tillhörande process protokoll.  
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5.2.2 Prioriterat utvecklingsområde 

I intervjun med förskolechefen för de två förskolorna framgår det att det är 
pedagogerna som i olika grupper har arbetat fram hur just deras förskola arbe-
tar med läroplansmålen. Detta görs för att säkerställa att de arbetar med hela 
läroplanen. Arbetsplanen är grunden i båda förskolorna för hur de ska arbeta 
men också för vilket eller vilka läroplansmål som ska prioriteras under kom-
mande verksamhetsår. Det är viktigt att barnen ges möjligheter till utveckling 
inom alla lärandemål i förskolan (Skolverket, 2016), men verksamhetsutveckl-
ingen behöver ett fokus. Så här säger förskolechefen om förskolornas arbets-
plan:  

Det är en grund som också ska vara gemensam för hela förskolan, för att sä-
kerställa att vi jobbar med hela läroplanen. Vi ska ju jobba med alla mål i läro-
planen, men vi kan ju inte utveckla alla mål hela tiden, utan man måste ju 
välja ut något som man lägger fokus på. 

 

Förskolechefen lägger stor vikt i att veta sitt fokusområde för att kunna kart-
lägga utifrån det. Och lyfter det flera gånger under intervjun. ”[…] vet man vad 
man ska fokusera på så kartlägger man utifrån det.”  

Vidare i intervjun tar förskolechefen upp att det finns både fördelar och nack-
delar med ett gemensamt prioriterat utvecklingsområde.  

[…] det kanske är några avdelningar som faktiskt har kommit ganska långt i 
just det arbetet. Och då kanske inte det är egentligen det som dom behöver 
utveckla. Samtidigt får man kraft i att alla har samma utvecklingsområde, man 
får en samsyn och man kan ta inspiration och hjälpa varandra på förskolan.  

 

Under frågan om de arbetar framåtblickande eller tillbakablickande svarar för-
skolechefen att de både tittar framåt och bakåt. Förskolechefen menar att man 
måste utgå från vad som har gjorts och från barnens erfarenheter för att kunna 
planera för framtiden. Här använder förskolorna sig av vårdnadshavarna som 
hjälp för att ta reda på barnens erfarenheter inom förskolornas prioriterade ut-
vecklingsområde, som sker genom förväntanssamtal. Detta synliggörs i inter-
vjun så här: 

På hösten har man ett förväntansamtal där man också tillsammans med vård-
nadshavaren tar reda på vilka erfarenheter barnet har sedan tidigare inom det 
vi ska jobba med. 

 



Förskollärares ”frirum” I undervisning om naturvetenskap i förskolan 

 Joacim Fryksenius 

32 

 

Förskolechefen berättar i intervjun att kommunen arbetar med något som heter 
”ett nytt vi” vilket är ett stort begrepp som innefattar flera fokusområden för 
förskolan. Fokusområdena är: 

• Modersmål  
• Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 
• Digitalisering 

Förskolechefen menar att kommunens fokusområde gällande språk och kun-
skapsutvecklande arbetssätt handlar om läslyftet. Genom att använda sig av 
läslyftet som arbetssätt menar förskolechefen att verksamheten arbetar med 
kommunens fokusområde, vilket båda förskolorna också har anammat som sitt 
prioriterade utvecklingsområde för verksamhetsåret 2018/19. Förskolechefen 
menar att utan fokusområdena eller de prioriterade utvecklingsområdena skulle 
läroplanen skapa en stress hos pedagogerna. Genom att fokusera på ett fåtal 
strävandemål kan man istället skapa kvalité i verksamheterna. Förskolechefen 
utrycker det på följande sätt: 

Jag tror att om man inte hade begränsningen av fokusmål så skulle det skapa 
stress och man skulle vara överallt istället. Nu vet man att det är dom här må-
len som jag ska rikta in mig på och vi kan få kvalité på dem istället för att vi no-
sar lite här och lite där.  

 

5.2.3 En verksamhet utifrån barnens intressen och erfarenheter 

Förskolechefen lyfter också vikten av att följa barnens erfarenheter och intres-
sen i planeringen av verksamheten, samt att den pedagogiska dokumentationen, 
utvärderingen och reflektion bör ske tillsammans med barnen.  

Det är ju ändå utifrån den dokumentationen kring barnen som vi ska planera 
våran verksamhet 

 

Tanken är att man ska följa dom erfarenheter som barnen har och vilka intres-
sen som dom visar upp utan att för den delen springa på varje boll. 

 

Använder man sig utav det här underlaget med veckoreflektioner så är det en 
typ av pedagogisk dokumentation. Men det finns andra sätt också, det kan 
vara att man vill ta bilder och filma. Tillsammans med barnen vill jag komma, 
att man reflekterar tillsammans med dom varje vecka.  
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Förskolechefen menar att det är svårt att helt utgå ifrån barnens intressen och 
erfarenheter eftersom alla strävandemål i förskolans läroplan ska erbjudas. En-
ligt förskolechefen måste barnen också introduceras för en mängd olika saker 
om de ska fatta tycke och bli intresserade för någonting.  

För det är också det där som är svårt att man ska utgå ifrån barnens intresse. 
Då blir det för många bara, att man utgår ifrån barnens intresse och då är ris-
ken också att man missar den undervisningen som vi ska ge eftersom vi måste 
erbjuda hela läroplanen. 

 

Vidare menar förskolechefen att det är inom det prioriterade utvecklingsområ-
det som verksamheten ska erbjuda och introducera barnen inom. För att se vart 
barnen är inom det området och vart deras intressen inom området hamnar för 
att sedan planera verksamheter utifrån det.  

5.2.4 Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att undersöka om den lokala dokumentationen var i linje 
med centrala styrdokument och se om det fanns ett outnyttjat ”frirum” för pe-
dagoger att erövra utifrån de yttre och inre gränserna. 

Mina frågeställningar var: 

• Vilka yttre gränser går det att utläsa i de nationella styrdokumenten för 
naturvetenskap och teknik samt vilka krav ställs på förskolan inom 
dokumentationsarbetet? 

• Vilka inre gränser synliggörs genom förskolans ledarskap och i den lo-
kala dokumentationen utifrån naturvetenskap och teknik? 

 
I resultatet framgår det att de yttre gränserna för dokumentation är tydligt struk-
turerade för vad och hur dokumentationsarbetet ska utföras. Den yttre gränsen 
för dokumentation fokuserar främst på att verksamheten ska utvärderas, ana-
lyseras och följas upp. För att kvalitetssäkra förskolan skall dokumentation om 
verksamheten göras och systematiskt kvalitetsgranskas utifrån läroplansmålen. 
I intervjun framgår det att kommunen också kvalitets granskar verksamheten 
genom specifika fokusområden som förskolorna skall arbeta med. När det gäl-
ler de yttre gränserna för naturvetenskap och teknik kan man i resultatet se ett 
möjligt ”frirum” för pedagoger att erövra i from av hur pedagogerna ska er-
bjuda barnen naturvetenskap och teknik. I skrivningarna för centrala styrdoku-
ment framgår det vad som ska erbjudas men inte på vilket sätt detta ska göras.  
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Den inre gränsen för dokumentationsarbetet uttrycks i resultatet genom att 
verksamheten ska prioritera kommunens fokusområden i dokumentationsar-
betet där annan dokumentation är möjlig men inte prioriterat. För att möta upp-
draget om dokumentation ifrån den yttre styrningen är också de inre gränserna 
tydligt strukturerade för vad och hur pedagogerna ska arbeta med dokumentat-
ionen. I resultatet synliggörs det att pedagoger främst dokumenterar vad som 
gjorts utifrån en given mall med givna frågor ifrån förskolechefen. Detta är 
anledningen till att vissa skrivningar om naturvetenskap och teknik kanske inte 
finns med i dokumentationen eftersom det inte är ett prioriterat område och 
observation av verksamheten behöver göras för att synliggöra vad som faktiskt 
sker i praktiken. Analysen av den dokumentation som har vart till grund för 
den här studien pekar mot att det kan finnas ett outnyttjat ”frirum” för hur bar-
nen erbjudas naturvetenskap och teknik i vardagen.  

Utifrån de yttre och inre gränserna för verksamhetens dokumentationsarbete 
kan man se att det inte finns något ”frirum” att erövra.  Pedagogerna har tydliga 
riktlinjer för vad och hur detta arbete ska ske både ifrån den yttre styrningen 
och den inre ledningen. Inom naturvetenskap och teknik i förskolan har peda-
gogerna inte lika tydliga riktlinjer för hur och vad som ska genomföras och ett 
outnyttjat ”frirum” kan finnas inom ramarna för dessa gränser.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras resultatet i jämförelse eller likhet med tidigare forskning 
inom ämnet. Jag presenterar diskussionen i två delar som är uppdelat på samma 
sätt som analysdelen i dokumentation och naturvetenskap och teknik.  

6.1.1 Dokumentationsarbete i förskolan 

Det framgår i studien att arbetet med dokumentation är väldigt strukturerat ut-
ifrån de yttre gränserna. I ett flertal punkter både i skollagen, förskolans läro-
plan samt från barn- och omsorgsförvaltningen finns det styrning för vad verk-
samheten ska göra gällande dokumentation. Det handlar om att kunna säker-
ställa, behålla och utveckla förskolans kvalitet   

Enligt Löfdahl Hultman et al. (2015) är det svårt att dokumentera barnens lär-
processer i förhållande till läroplansmålen om pedagogerna utgår ifrån hela 
gruppen och tittar på vad som erbjuds barnen i verksamheten. Styrdokumen-
tens krav på dokumentation får pedagogerna att fokusera på barns utveckling i 
förhållande till läroplansmålen för att synliggöra kvalitén i verksamheten.  Kra-
vet på dokumentation enligt Löfdahl Hultman et al. (2015) hanteras genom att 
på ett flertal olika sätt dokumentera verksamheten. Det kan vi även se i min 
studie där dokumentation sker genom planeringsunderlag, hemsida, enkäter till 
vårdnadshavare, arbetsplaner och kvalitetsredovisningar, vilket är i linje med 
Vallberg-Roths (2012) studie som menar att pedagoger arbetar med doku-
mentation utifrån styrdokumentens krav på ett flertal olika sätt, däribland 
elektronisk dokumentation. I studien kan vi se likt Löfdahl Hultman et al. och 
Vallberg-Roth att pedagogerna använder sig utav en hemsida för att informera 
vårdnadshavare om verksamhetens arbete.  

I linje med Holmberg (2015) kom den här studien fram till att dokumentationen 
på avdelningarna främst handlar om färdiga projekt och vad som har åstad-
kommits, alltså ett tillbakablickande förhållningsätt. Förskolechefen tar både 
upp att dokumentationen om ett görande måste skifta till att handla om proces-
sen som barnen går igenom, samtidigt som verksamheten måste titta tillbaka 
på barnens erfarenheter för att kunna vara framåtblickande. I linje med försko-
lechefen menar Elfström et al. (2014) att det i förskolan både dokumenteras 
vad som hänt genom till exempel bilder på hemsidan som visar det färdiga 
arbetet och en framåtblickande dokumentation genom exempelvis veckore-
flektioner där pedagoger diskuterar dokumentationen inom ett ämne för att se 
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hur de ska gå vidare i arbetet. Det här är även något som Vallberg-Roth (2011) 
styrker i sin studie. Istället för att bedöma barns kunskaper så bör verksamheten 
bedömas utifrån vad barnen erbjuds och vad pedagogerna kan förändra för att 
stötta barnen utifrån läroplansmålen.  

Enligt Holmberg (2015) ses dokumentationsarbetet som en extra arbetsbelast-
ning och tar mycket tid från andra delar i verksamheten vilket också Brenne-
man (2011) anser. Dokumentationen kan dock användas för att synliggöra bar-
nens lärprocesser och utveckling inom andra områden. I studien framgår det 
att dokumentationen på förskolorna fokuserar på det prioriterade utvecklings-
området. Andra typer av dokumentation är inte prioriterat, vilket kan vara en 
orsak till att veckoreflektionerna inte arbetas med. 

6.1.2 Naturvetenskap och teknik 

I linje med Skolinspektionens rapport (2017) framgår det i den här studien att 
arbetet med kemiska processer och fysikaliska fenomen hamnar i ett experi-
menterande arbetssätt. I dokumentanalysen kan man utläsa att förskolorna ar-
betar med experiment genom NTA-lådor, vilket är olika typer av experiment 
och står för naturvetenskap och teknik för alla. Förskolorna arbetar främst på 
ett experimenterade sätt när det kommer till ämnen som kemi och fysik. Det 
kan ses problematiskt att barn inte ges möjligheter att komma i kontakt med 
dessa ämnen på andra sätt i vardagsarbetet i förskolan. Däremot arbetar peda-
gogerna på ett utforskande arbetssätt när det kommer till natur och teknik, 
bland annat genom att de vistas i skogen och tillhandahåller olika typer av 
material i förskolan. Brenneman (2011) menar att barnen måste erbjudas vari-
erat material och på olika sätt komma i kontakt med naturvetenskap. Vidare 
menar Brenneman att barnens utveckling av naturvetenskap i förskolan är vik-
tigt för att de ska vara förberedda för skolan och framtida utveckling. Enligt 
Löfdahl Hultman (2015) finns det dock en oro hos pedagoger att förskolan ska 
bli mer skolförberedande. Resultatet av att vara skolförberedande kommer 
göra att förskolans strävandemål kommer ses som uppnåendemål som barnens 
kunskaper jämförs med. Enligt Elfström et al. (2014) kan pedagogerna synlig-
göra naturvetenskap i förskolan genom att observera barnens lek genom ett 
naturvetenskapligt förhållningssätt, för att se hur barnen skapar sig förståelse 
och kunskaper om naturvetenskap i vardagen. Brenneman (2011) menar också 
att observera, dokumentera och analysera barnens utforskande skiftar fokus 
från barnens styrkor och svagheter till vad barnen erbjuds i verksamheten. En-
ligt Brenneman kan dokumentationen användas för att över tid synliggöra bar-
nens naturvetenskapliga utforskande. Veckoreflektionerna är då ett tillfälle för 
pedagogerna att använda sig utav dokumentationen för att synliggöra olika 
strävandemål i dokumentationen och se att barnen erbjuds utveckling inom alla 
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strävandemål i förskolan. Löfdahl Hultman et al. (2015) menar dock att peda-
goger kan ha svårt att koppla dokumentationen till läroplansmål om fokus för 
observationen har utgått ifrån hela barngruppen och inte på individnivå, vilket 
också kan förklara varför det i den systematiska kvalitetsredovisningen visar 
på att pedagogerna inte arbetar med veckoreflektioner. I motsats till Brenne-
mans (2011) studie har pedagogerna på de två förskolorna som jag undersökte 
fått utbildning inom naturvetenskap och teknik genom NTA-utbildning, vilket 
betyder att de inte saknar kunskap för att bedriva undervisning. NTA är dock 
inriktat mot ett experimenterande arbetssätt och det är också där som undervis-
ningen tenderar att hamna. Brenneman (2008) lyfter ett sätt att arbeta med na-
turvetenskap i vardagen genom att barnen ges möjlighet att själva dokumentera 
sina observationer i en vetenskaplig dagbok. Med dagboken kan sedan både 
barn och pedagoger tillsammans reflektera över naturvetenskapliga fenomen 
och teknik som förekommer i vardagen.  

Skolverkets (2016) strävandemål för naturvetenskap och teknik tenderar att fo-
kusera sina skrivningar på ett arbete mot miljö och natur. Kemi och fysik syn-
liggörs endast en gång i de centrala styrdokumenten, vilket i förskolorna kan 
tolkas som att fokus ligger på biologi. Det synliggörs även i resultatet av den 
lokala dokumentationen där pedagogerna arbetar med skräpplockardagar, käll-
sortering och nyttjar skogen för att barnen ska se sambandet mellan djur och 
natur. När det kommer till andra ämnen inom naturvetenskap sker dessa som 
tidigare sagt genom experiment.  
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6.1.3 Reflektion 

Det som jag fann intressant i resultatet var att alla avdelningar har samma pri-
oriterade utvecklingsområde för verksamhetsår 2018-2019, vilket också går i 
linje med kommunens fokusområde utifrån förskolechefens tolkning av dess 
betydelse. Förskolechefen tar upp att det finns en styrka i att alla har samma 
utvecklingsmål, men utgår man då efter vad avdelningarna behöver utveckla i 
förhållande till dess barngrupp? Tidigare har man haft olika utvecklingsområ-
den men av resultatet att döma gjordes det ingen dokumentation inom dessa 
områden vilket kan vara anledningen till att man har samma fokus som kom-
munen, för det var också det som dokumentationen fokuserades på i kvalitets-
redovisningen. Vidare har förskolorna en resultatdialog med kommunen uti-
från ett par givna frågeställningar. Vilka de är exakt fick jag inte reda på men 
utifrån den systematiska kvalitetsredovisningen och förskolornas prioriterade 
utvecklingsområde kan man tänka sig att de handlar om kommunens egna fo-
kusområden. Dessa yttre gränser och inre gränser för förskolornas dokument-
ationsarbete gör att möjligheten för dokumentation av andra strävandemål kan 
vara begränsad för pedagogerna i det vardagliga arbetet. Det finns även risk att 
arbetet med förskolans andra strävandemål hamnar i skymundan för kommu-
nens fokusområden. Arbetsplanen verkar därmed vara ett sätt för verksam-
heten att genom pedagogerna säkerställa att de arbetar med hela läroplanen.  

6.2 Metoddiskussion 
Bergs (2003) metod för analys av lokala och centrala dokument visade sig vara 
en bra metod för den här typen av studie. Metoden gav tydliga kategorier att 
utgå ifrån i analysen av dokumenten. Dokumentationerna i studien är dock inte 
utformade utifrån nivåmodellen och påverkar således analysen. Beroende på 
hur skrivningarna är i dokumentationen, påverkar det vilken nivå den tillhör. I 
tabellerna kunde man tydligt se olika skrivningar för respektive nivå. Att syn-
liggöra dokumentationen på detta sätt skapade en tydlighet för att kunna utläsa 
de yttre och inre gränserna baserat på den aktuella dokumentationen.  

Den kompletterade intervjun gav dynamik i studien och kompletterade den lo-
kala dokumentationen väldigt bra. Däremot gav den inte mer information an-
gående naturvetenskap och teknik, vilket gör att man inte får förskolechefens 
syn på deras arbete kring ämnet.  Istället hamnar fokus på dokumentation i 
större delen av intervjun. Anledningen till det kan bero på mina intervjufrågor 
och hur de ställdes, efterhand hade det vart bra med en testintervju för att even-
tuellt upptäcka utfallet av intervjufrågorna. 
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Man skulle kunna argumentera för att göra en liknande tabell för intervjun och 
ställa styrdokumenten emot svaren som förskolechefen gav i intervjun. Hade 
man gjort det skulle man kanske kunna synliggöra andra delar av materialet. 
Tabellerna gör nivåmodellen tydlig och lätt att jämföra olika typer av doku-
mentation med varandra. Det var också min ursprungliga tanke med intervjun. 
Det visade sig dock vara svårt att kategorisera intervjun på ett sådant sätt, ef-
tersom informanten under intervjuns gång visade underlaget som båda försko-
lorna arbetar med för dokumentation i verksamheten. Jag valde istället att di-
rekt analysera intervjun och istället lyfta in intressanta citat från informanten. 
Det anser jag ger analysen för intervjun en tydlighet och skapade en möjlighet 
att faktiskt komplettera den lokala dokumentationen där det saknades inform-
ation kunde intervjun stötta upp. Genom att intervjun sammanställs utifrån 
övergripande teman synliggörs förskolechefens ställningstagande inom dessa 
teman. På det här sättet kunde man lyfta in intervjun direkt i frirumsmodellen.  

I helhet har metoden som jag använt passat bra för den typ av studie som jag 
har genomfört. Frågor som har uppkommit efter arbetet handlar istället om att 
utöka studien. Detta har inte har vart möjligt på grund av examensarbetets om-
fattning. Det hade till exempel varit optimal med observationer och intervjuer 
av pedagogerna och deras arbete med naturvetenskap och teknik för att ytter-
ligare kunna synliggöra ledningen av verksamheten och dess inre gränser. Det 
finns en problematik av att enbart se verksamhetens dokumentation då det kan 
skilja sig mellan vad som dokumenteras och vad som faktiskt sker i praktiken.  

6.3 Slutsatser 
Utifrån de yttre och inre gränserna som framträder i resultatet kan det finnas 
ett outnyttjat frirum när det kommer till undervisning i naturvetenskap och tek-
nik. Men det kan det finnas delar som inte syns i den lokala dokumentationen 
på grund av att dokumentationen ska fokusera på ett prioriterat utvecklingsom-
råde. Det finns därmed en möjlighet att pedagogerna redan har erövrat frirum-
met för naturvetenskap och teknik. 

Resultatet visar att förskolornas prioterade utvecklingsområde är också det 
som prioriteras i dokumentationen. På grund av det finns det en möjlighet att 
dokumentation kring pedagogernas arbete med andra strävandemål går förlo-
rad. De inre och yttre gränserna för förskolornas dokumentationsarbete är väl 
strukturerat både ifrån styrdokumenten och ledningen i förskolan, i både hur 
och vad som ska dokumenteras. Genom den här studien ser vi tydliga begräns-
ningar för pedagogernas frirum inom ramen för dokumentationsarbete i för-
skolan.  
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6.3.1 Vidare forskning 

För att undersöka vilket frirum som finns för undervisning av naturvetenskap 
och teknik behövs vidare studier för att undersöka inre gränser gällande kultur 
och upplevda gränser i verksamheten. En sådan studie kan göras utifrån både 
Bergs (2003) metod för kulturanalys samt en intervjustudie med pedagogerna. 
Att intervjua pedagoger från båda förskolorna ges en insyn på verksamheten 
utifrån deras synsätt på dokumentationsarbetet samt naturvetenskap och tek-
nik. På det sättet kan man förstå pedagogernas upplevda inre gränser. Det hade 
även varit intressant att fått tillgång till båda förskolornas planeringsunderlag 
för att se vad pedagogerna dokumenterar i underlaget och veckoreflektionerna. 
Finns det skrivningar där som inte synliggörs i den systematiska kvalitetsrap-
porten eller i arbetsplanerna? Hur skulle det i så fall påverka utfallet? Vidare 
behövs det göras observationer på förskolorna för att undersöka hur arbetet 
med naturvetenskap och dokumentation görs i praktiken.  

Vidare forskning på ”frirummet” inom specifikt dokumentationsarbete skulle 
kunna likt Holmberg (2015) jämföra två förskolor med varandra, en kommunal 
förskola och en förskola som uttryckligen arbetar med pedagogisk doku-
mentation som till exempel en förskola som är eller inspireras av Reggio Emi-
lia. Det skulle kunna ge svar på om det är någon skillnad på dokumentations-
arbetes styrning på en förskola som är vana att arbeta med dokumentation kon-
tinuerligt i vardagsarbetet i jämförelse med en som inte gör det. Behövs det 
mer styrning på en kommunal förskola? 
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BILAGOR 

Bilaga 1: 

Information om studien:  

Titel: Naturvetenskap och teknik i lokal och central dokumentation  

Mitt examensarbete på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet hand-
lar om att undersöka hur naturvetenskap och teknik framställs i lokal doku-
mentation i förskolan i jämförelse med nationella styrdokument, för att se om 
det finns ett outnyttjat ”frirum” där man kan göra mer inom de givna ramarna 
för verksamheten.  

Jag kommer att utgå ifrån Gunnar Bergs ansats till dokumentanalys av centrala 
och lokala dokument. Studien kommer även att kompletteras genom intervju 
med Förskolechef om hur hen ser på arbetet med dokumentation i verksam-
heten. En ljudinspelning kommer att göras i samband med intervjun. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-
landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 
inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 
att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universi-
tets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 
få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-
ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 
invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 
Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Bilaga 2: 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

[Naturvetenskap och teknik i lokal och central dokumentation] 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-
bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 
att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

................................................ Underskrift  

................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  
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Bilaga 3: 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

- Namn? 
- Titel? 
- Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

Hur arbetar ni med dokumentation? 

- Vilka dokumentationsredskap använder ni i er verksamhet? 
- På vilka sätt dokumenterar ni barns lärprocesser och undervisning i 

verksamheten 
- Vilka typer av dokumentation använder ni er av i arbetet med det sys-

tematiska kvalitetsarbetet? 
- Ligger fokus på framåtblickande planering, eller tillbakablickande av-

rapportering av vad ni har gjort? Skiljer det sig åt mellan förskolorna 
du är ansvarig för? 

Förhållningssätt: 

- Finns det någon styrning från barn- och omsorgsförvaltning gällande 
dokumentation och läroplansmål? 

- Har ni någon speciell pedagogisk inriktning som verksamheten är in-
riktad mot? Och hur kommuniceras det i dokumentationen? 

Utvecklingsområde: 

- Vad har ni för utmaningar kring dokumentationsarbetet i era verksam-
heter? 

Avslutningsvis: 

- Utöver ert fokusmål, hur arbetar ni med de andra läroplansmålen? Av 
särskilt intresse för min studie, hur hanteras mål rörande naturveten-
skap och teknik? 

 


