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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattning över barns delaktighet 

och inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan, samt 

förskollärarnas uppfattning av dessa begrepp. Utifrån detta syfte konstruerades tre 

frågeställningar. På vilket sätt har barn inflytande över dokumentation och pedagogisk 

dokumentation i förskolan? På vilket sätt beskrivs barns delaktighet och inflytande 

kring dokumentation och pedagogisk dokumentation av förskollärarna? Och, hur 

definierar förskollärarna begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation? 

Metoden som användes för att besvara dessa frågeställningar är kvalitativ metod och 

semistrukturerad intervju med fyra olika förskollärare. Eftersom arbetet har en 

begränsad tidsperiod valde vi att göra urvalet utifrån icke-sannolikhetsurvalet och 

bekvämlighetsurvalet. Studiens resultat visar att förskollärarna hade olika förståelse för 

begreppet pedagogisk dokumentation, och detta medförde även att barnen inte (av vissa 

förskollärare) blev delaktiga eller fick ha inflytande över den pedagogiska 

dokumentationen. Det eftersom vissa av förskollärarna hade olika uppfattningar av 

begreppet än vad tidigare forskning säger om det. Däremot definierade de 

dokumentation mer lika med vad tidigare forskning säger och barnen blev delaktiga och 

fick ha inflytande. Resultatet visade också att de använde sig av begreppen delaktighet 

och inflytande synonymt med varandra. Det visade även ett varierat resultat i huruvida 

förskollärarna gör barnen delaktiga och låter dem ha inflytande. 

 

Svensk titel: 
Dokumentation och pedagogisk dokumentation - en kvalitativ studie om förskollärares 

uppfattning och arbete med barns inflytande och delaktighet i dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. 

 

Engelsk Titel:  
Documentation and pedagogical documentation – a qualitative study about preschool 

teachers perception and work with children´s participation and influence in 

documentation and pedagogical documentation. 

 

 

Nyckelord 
 

Pedagogisk dokumentation, dokumentation, delaktighet och inflytande. 

 

Tack 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som ställde upp på att bli intervjuade, samt 

till vår handledare Monica Preutz för stöd i skrivprocessen. Handledningarna har varit 

till stor hjälp och tagit oss vidare i arbetet. Vi vill även tacka våra familjer för att ni har 

stöttas oss i våra motgångar. Tack! 
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1. Inledning  
Denna studie handlar om förskollärares uppfattning om begreppen dokumentation och 

pedagogisk dokumentation, samt hur de gör barnen delaktiga och ger dem inflytande i 

dessa. Vi valde att rikta in oss på detta då vi tycker att det är viktigt att barnen får vara 

delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Då det kan hjälpa barnen att utveckla sin 

självkänsla och att de får känna sig kompetenta. Genom att de vuxna möjliggör 

delaktighet och inflytande för barnen, visare de även tilltro på barnens förmågor. 

 

Både dokumentation och pedagogiska dokumentation är en viktig del i förskolan både 

för barn och vuxna. Lenz Taguchi (2000) skriver att man får syn på barnens intressen 

och funderingar genom att dokumentera och tillsammans reflektera över de insamlade 

materialet. Genom detta arbetssätt kan man sedan planera hur arbetet ska fortgå utefter 

vad barnen visar intresse för. Barnen får dessutom inflytande och blir delaktiga i 

dokumentationen och den pedagogiska dokumentationen. Pedagogerna kan också lära 

sig nya saker om de utgår från barnen eftersom det kan dyka upp frågor som de själva 

kanske aldrig hade tänkt på. 

 

Av egna upplevelser har vi märkt att förskolor arbetar olika med att göra barnen 

delaktiga och ge dem inflytande i dokumentation och den pedagogiska 

dokumentationen, även deras eget arbete med det varierar ganska mycket. Vissa ger 

barnen möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över hela 

dokumentationsprocessen, medans andra bara inkluderar barnen ibland. Vi har upplevt 

att det inte är lika många som gör barnen delaktiga och ger dem inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen som i dokumentationen. Vid diskussion om detta har det 

framkommit vissa svårigheter, som bland annat att tiden inte alltid räcker till för att 

involvera barnen. Det kan även vara svårt att få in det som en naturlig del i 

verksamheten. Genom att vi på olika håll upptäckt detta och sedan fört diskussioner om 

detta med varandra, var det på detta sätt som vårt intresse för ämnet väcktes mer och 

mer. Vi började fundera att på något sätt arbeta med pedagogisk dokumentation i vårt 

självständiga arbete. Det vi i denna studie vill ta reda på är hur förskollärarna själva 

tycker att de arbetar med detta.  
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2.  Syfte 
Här presenteras vilket syfte vi har med vår studie, och de frågeställningar vi har arbetat 

efter under studiens gång. 

 
2.1 Syftesformulering 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattning om barns delaktighet 

och inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan, samt 

förskollärarnas uppfattning av dessa begrepp.  

 

2.2 Frågeställningar 

På vilket sätt har barn inflytande över dokumentation och pedagogisk dokumentation i 

förskolan? 

 

På vilket sätt beskrivs barns delaktighet och inflytande kring dokumentation och 

pedagogisk dokumentation av förskollärarna? 

 

Hur definierar förskollärarna begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt skrivs det om bakgrunden och tidigare forskning till dokumentation och 

pedagogisk dokumentation och även vad det innebär. Även hur man kan få barnen 

delaktiga och låta dem ha inflytande i dokumentationsprocessen.  

3.1 Begreppsdefinition  

De central begrepp som finns med i studien är dokumentation, pedagogisk 

dokumentation, delaktighet och inflytande. Dessa begrepp kommer att förklaras 

noggrant senare i bakgrundsavsnittet, men här kommer en kort beskrivning av dessa 

begrepp. 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation är inte samma sak och därför bör de 

skiljas åt. 

Dokumentation: är det som synliggörs i en observation. Observation är själva 

iakttagelsen och dokumentationen gör den synlig (Svenning, 2011).  

Pedagogisk dokumentation: En dokumentation blir pedagogisk genom att man 

reflekterar över den, med till exempel arbetslaget, vuxna eller tillsammans med 

barngruppen. Det som dokumenteras är ofta olika slags lärarprocesser som man alltså 

senare reflekterar över tillsammans med andra (Svenning, 2011, Elfström, 2013 & 

Alnervik, 2013). 

Vi kommer även att använda oss av ordet dokumentationsprocess, med detta menar vi 

att dokumentation och pedagogisk dokumentation tillsammans blir en process, som man 

till exempel kan göra barnen delaktiga i. 

Delaktighet och inflytande: Delaktighet innebär bland annat att barnen har rätt att 

uttrycka deras sina egna åsikter/tankar och att ta del av sitt eget lärande och inflytande 

innebär att de får möjlighet att vara med och påverka verksamheten (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 2003).  

 

3.2 Historik  
Pedagogisk dokumentation är något som inte funnits så länge i den svenska förskolan 

(Skolverket, 2012). Pedagogisk dokumentation började introduceras i de svenska 

förskolorna i bredare utsträckning i början av 1990-talet (Lenz Taguchi, 2013). Däremot 

skriver Skolverket (2012) att man sedan 1930-talet använt sig av observationer men att 

de då hade annat syfte. Dessa barnobservationer var i första hand till för att kunna se var 

barnen låg i sin utveckling. Pedagoger använde sig då av färdiga mallar att utgå från, för 

att ta reda på vilken nivå barnen låg på.  

 

Detta för att sedan skapa gruppkonstellationer efter hur barnen låg i sin utveckling 

och/eller efter ålder. Barnen var heller aldrig delaktiga i observationerna utan man ville 

helst att den som observerade skulle vara osynlig för barnen. Materialet som samlades 

in skickades även in till en läkare och vetenskapsmän som gick igenom för att se om det 

fanns några avvikelser på barnen. Denna typ av arbetsverktyg kan förekomma än idag, 

för att utvärdera barnens utveckling efter bestämda normer (a.a).  

 

På 1930-talet började pedagogerna utföra barnobservationer istället för psykologer, som  
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hade haft det ansvaret tidigare. En av utgångspunkterna med barnobservationer var att 

studera individen för att skapa teorier om barnens utveckling. Efter andra världskriget 

började pedagogerna observera i så kallad observationsbox som de sedan kunde 

reflektera över (Lenz Taguchi, 2000). Eidevald (2013) skriver att förskolan har använt 

sig av observation, dokumentation och utvärdering länge. Barnstugeutredningen som 

skrevs 1968–1972, tar upp att man skulle göra barnobservationer och att man då skulle 

utgå från individens utvecklingsnivå för att kunna ge den hjälp som varje individ 

behövde.  

 

På 1970–80 talet ville man närma sig barnen och lära känna dem. Tanken var att 

handleda barnen, men inte bedöma eller göra enskilda värderingar av dem. Då börjades 

det att konstrueras arbetsplaner hur man kunde jobba med detta. Tanken var att 

verksamheten skulle fungera som ett stöd till att hjälpa barnen i deras utveckling. Det 

blev även vanligare med loggböcker och dokumentationspärmar. Synen på barnen var i 

fokus och det användes enbart åtgärder till barnen, men man tittade inte på 

pedagogernas förhållningssätt eller hur verksamheten fungerade (Lenz Taguchi, 2000 & 

Eidevald, 2013)  

 

Det var under 1990-talet som pedagogerna började använda sig av olika former av 

observationer till underlag för utvärdering och som verktyg. Observationerna skulle 

vara neutrala och värderingsfria. Trots att man idag inte ska observera enskild individ är 

det ändå fortfarande vanligt att det sker. Framförallt inför föräldrasamtal och även vid 

dokumentation vid inskolning finns det kvar, men då är syftet att skapa förtroende till 

vårdnadshavarna (Lenz Taguchi, 2000). 

 

3.3 Inspiration från Reggio Emilia 

Grunden i att svenska förskolor använder sig av dokumentation kommer från Reggio 

Emilias kommunala förskolor. En grundsyn svensk förskola delar med Reggio Emilia är 

demokratiska värden och respekten inför barnet. Denna grundsyn är en av 

anledningarna till att Reggio Emilia uppmärksammades (Elfström, 2013). På slutet av 

1980-talet gjordes studieresor till Reggio Emilia där det tillsammans med professorn 

Loris Malaguzzi och andra ledande pedagoger startade ett erfarenhetsutbyte. För att 

kunna ha ett fortsatt samarbete startades Reggio Emilia institutet. Det startades även upp 

ett projekt som hette ”Pedagogik i en föränderlig omvärld” där sju förskolor i 

Stockholm ingick. Svenska förskolor började sedan att testa på liknande arbetssätt som 

de använde sig av i Reggio Emilia förskolor men utifrån svenska traditioner. Det skedde 

med tematiskt arbetssätt/projektinriktat arbetssätt, dokumentation av pedagogiska 

processer och reflektioner över dokumentation (Elfström, 2013). I mitten av 1980-talet 

började Gunilla Dahlberg (som är professor i pedagogik och en internationellt erkänd 

forskare), att vara vetenskaplig ledare för projektet och anses vara den som införde 

begreppet pedagogisk dokumentation i de svenska förskolorna. Gunilla Dahlberg 

började tala om pedagogisk dokumentation och påpekade att dokumentationen kunde 

kopplas till reflektion. Gunilla Dahlberg använde sig av de läroplansteoretiska 

frågeställningarna som är vad, hur, varför, när och vem (Elfström, 2013 & Holmberg, 

2015). 

 

Elfström (2013) skriver att under denna tid användes poststrukturella teorier vilket 

gjorde det möjligt att se barnet, lärandet och kunskapen på ett nytt sätt. Flera förskolor 

började arbeta med pedagogisk dokumentation i anslutning till projektets slut. Vilket 

innebär att många pedagoger i Sverige började använda det innan Barnomsorg och 

Skolkommittén lade som förslag att pröva pedagogisk dokumentation som underlag för 
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utvärdering. 2008 gjorde Skolverket en nationell utvärdering där det bland annat 

framkom att några ansåg att pedagogisk dokumentation hade förändrat deras arbete. 

Dock fanns det olika tolkningar om vad det innebar att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Vissa beskrev att de använde sig av väggdokumentation eller jobbade 

med barnens pärmar, men större delen av pedagogerna sa sig även ha det som underlag 

till reflektion tillsammans med kollegor. I förskolans första läroplan som kom 1998 

fanns det inget avsnitt för uppföljning och utvärdering, det kom till i den reviderade 

läroplanen som kom 2010, däremot nämns inte pedagogisk dokumentation. Det står 

även bland annat att utvärderingen ska ske från ett barnperspektiv och att barnen ska få 

möjlighet till att vara delaktiga i den. Skolverket valde att ge ut ett stödmaterial som 

heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. 

Där står det bland annat att samarbete behövs för att pedagogisk dokumentation ska bli 

ett bra verktyg och det krävs att man vågar syna sig själv (a.a).  

 

Något som uppmärksammades vid studiebesök på Reggio Emilia förskolorna som 

gjordes av svenska pedagoger, var hur pedagogerna arbetade med dokumentation.  

Pedagogerna lade märkte till barnens lärprocesser och hur dessa utvecklades. Detta 

ledde till att pedagogerna uppmärksamt lyssnade på barnens frågor och hypoteser 

(Elfström, 2013). Reggio Emilia arbetar med ett projektinriktat arbetssätt, vilket innebär 

att man vidareutvecklar barnens och de vuxnas lärprocesser genom att utforska 

tillsammans. Detta kan ses som att barn och vuxna tillsammans skapar 

dokumentationen. Kärnan i pedagogisk dokumentation är det kollektiva lärandet och det 

skapas ett aktivt lärande där både barn och pedagoger blir delaktiga. Något som anses 

viktigt är att lyssna och ta tillvara på barns idéer och tankar. Detta görs för att kunna 

skapa kunskap tillsammans, istället för att bara överföra kunskapen. Det är genom 

reflektionerna tillsammans med barn som dokumentationerna blir pedagogiska och en 

möjlighet till utveckling. Barn kan bland annat bli delaktiga genom att få vara med och 

välja bilder som man sedan tillsammans reflekterar över (Holmberg, 2015).  

 

Inom Reggio Emilia beskrivs enligt Alnervik (2013) dokumentation som ett mångsidigt 

verktyg, författaren menar bland annat att barnens lärandeprocesser och deras sätt att 

konstruera kunskap visualiseras. Dokumentationsarbete kan även lyfta idén om en 

demokratisk plats på grund av att barnen kan bli engagerade och vara med att 

argumentera sådant som gäller verksamheten. Pedagogerna kan även lättare få syn på 

barnens lärandeprocesser och synliggöra dem med detta verktyg. Holmberg (2015) 

skriver om att det även går att använda mosaikmetoden, där är både barn, pedagoger och 

vårdnadshavare delaktiga i dokumentationen. Det går ut på att arbeta på samma sätt som 

med den pedagogiska dokumentationen genom att samla in material, samtala, reflektera 

och till sist analyseras allt insamlat material. När sedan en utvärdering gjorts går det att 

se om barnen erbjuds det som var tanken. 

 

3.4 Styrdokument 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska utvärdering ske utifrån ett 

barnperspektiv, barnen ska få vara delaktiga och deras röster ska få höras. En uppgift 

som arbetslaget har är att  

 

”dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla barns delaktighet och inflytande i 

dokumentation och utvärderingar” (Skolverket, 2016 s 15). 

 

Det står inte utförligt i läroplanen hur man kan jobba med dokumentation eller 

pedagogisk dokumentation (Elfström 2013). Däremot gav Skolverket (2012) ut ett 
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stödmaterial som heter ” Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – 

pedagogisk dokumentation”, där man förklarar hur ett sådant arbete kan se ut. 

 

Dokumentera, följa upp, utveckla och utvärdera barns delaktighet och inflytande i 

dokumentation och pedagogisk dokumentation görs för att få syn på vilka möjligheter 

barnen har för att påverka verksamheten. Detta görs för att bland annat se på vilket sätt 

deras frågor och idéer tas till vara. Genom att granska olika arbetssätt samt olika 

utvärderings- och dokumentationsverktyg synliggör vilken kunskap de innehåller och 

vad de för med sig. Genom att välja ett verktyg leder det fram till ett visst arbetssätt. Det 

är även viktigt att tänka på att värderingar och intentioner ska stämma överens med 

förskolans läroplan, detta bidrar med hur tänkandet kring barn och lärande ser ut. I 

arbetet med pedagogisk dokumentation ska det inte finnas några förväntningar eller utgå 

från bestämda normer, utan på ett värderingsfritt sätt försöka förstå vad som händer i 

verksamheten. Dokumentationerna utförs på olika sätt och det är inte bara de vuxna som 

ska utföra detta, precis som läroplanen skriver är det viktigt att barnen får vara delaktiga 

och ha inflytande i hela processen. Det är barnens frågor och resonemang som avgör hur 

pedagogerna sedan går vidare. Barn och vuxna skapar kunskap tillsammans och de 

vuxna guidar inte barnen utan är medskapare i deras utforskande (Skolverket, 2012). 

 

 
3.5 Dokumentation 

Som vi tidigare nämnt är observation och dokumentation något som skiljer sig åt, 

observationen är själva iakttagelsen och dokumentation är det som gör observationen 

synlig. Tidigare sågs ingen nytta i att barnen var delaktiga i observationer och 

dokumentationer. Eftersom att de gjordes för barnens bästa och de vuxna visste hur de 

skulle utföras. Idag har dokumentation fått en mer central plats i förskolorna där barnen 

även får vara mer delaktiga (Svenning, 2011).  

 

Skolverket (2012) skriver att barnens delaktighet och inflytande är viktigt och att de ska 

få vara delaktiga i dokumentationsprocessen, samt vara med och resonera kring 

materialet som samlats in. Med ett sådant arbetssätt kan pedagogerna bland annat se vad 

barnen visar intresse för, som de sedan kan arbeta vidare med. Det leder även till att det 

blir barnens intressen som avgör hur verksamheten går vidare. Genom att både barn och 

vuxna reflekterar över det som hänt blir det en pedagogisk dokumentation. Elström 

(2013) skriver dokumentationen ska finnas tillgänglig för barnen så de kan gå tillbaka 

till det som varit och sedan vidareutveckla sina intressen. Vallberg Roth och Månsson 

(2010) skriver att i en dokumentation samlas material in på olika sätt som till exempel 

via filmning, anteckningar, foto, observationer, ljudupptagningar och sådant som barnen 

tillverkar. 

 

Något som däremot är viktigt att tänka på är att stämma av med barnen om de vill vara 

med i dokumentation oavsett vad som ska dokumenteras och hur 

dokumentationsprocessen går till. Är det någon som inte vill vara med måste man kunna 

respektera ett nej eftersom man ska visa samma respekt för barnen som till de vuxna 

(Svenning, 2011). Även Emmoth (2014) skriver om att barnen kan få ta del av 

dokumentationer som kan leda till att de får syn på vad de har lärt sig. Men barnen får 

inte alltid välja om de vill vara med i den vilket då inte är ett barnperspektiv utan det 

blir ett vuxenperspektiv.  

 

Som vi tidigare nämnt är dokumentation och pedagogisk dokumentation inte samma 

sak. Dokumentation är tillbakasyftande, genom att samla in material på olika sätt som 
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till exempel observation eller fotografering blir det som hänt synligt. Den pedagogiska 

dokumentationen är framåtsyftande. Dokumentationen blir pedagogisk när man 

tillsammans reflekterar över den och då får konsekvenser för hur arbetet utvecklas 

vidare. För att detta arbete ska fungera behövs ett visst förhållningssätt och det krävs att 

kommunikation sker med både vuxna och barn. När det gäller pedagogiskt 

dokumentation kan det uttryckas som att man börjar i mitten. Med detta menas att utgå 

från den praktik som pågår och som sedan försöker förstås, förändras och utvecklas 

tillsammans med barnen. (Lenz Taguchi, 2013). 

 

3.6 Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett arbetssätt/förhållningssätt och som en 

filosofi, som genom olika metoder fångar och följer olika processer. Det som 

dokumenteras är olika lärandeprocesser eller andra händelser som barnen visat intresse 

för. Under processens gång är det inte det enskilda barnet som dokumenteras, utan det 

som ligger i fokus är barnens idéer som det senare kan arbetas vidare med (Elfström, 

2013 & Alnervik, 2013). Enligt Elfström (2013) är det även viktigt att låta barnen vara 

med och dokumentera för att få ta del av den kommunikation som pågår. 

Dokumentationen rör hela gruppen och inte bara den som utför den. Genom att 

dokumentera på olika sätt och sedan reflektera över den blir den pedagogisk och detta 

kan ske med arbetslaget, med vårdnadshavare eller tillsammans med barnen, genom att 

reflektera tillsammans med barnen kan det leda till nya processer. Det pedagogerna vill 

få fram vid reflektionen är olika tankar och idéer för att kunna arbeta vidare på bästa 

sätt, för att kunna utmana barnen mer (Svenning, 2011, Elfström, 2013 & Alnervik, 

2013).  

 

På detta sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och med hjälp av barnens 

engagemang och pedagogernas tankar och idéer utvecklas alla tillsammans. Detta 

arbetssätt kan ses som utforskande på grund av att de vuxna måste lyssna och iaktta 

barnen genom att observera för att kunna stötta barnen i deras tankar och hypoteser 

(Alnervik, 2013). Dokumentation kan göra så att föräldrarna känner sig välkomna in i 

verksamheten, eftersom dokumentationen beskriver vad barnen gör på förskolan. På 

detta sätt är vårdnadshavarna en del av barnens liv på förskolan, dokumentationen kan 

också skapa relationer mellan förskolan och vårdnadshavarna (Kroeger & Cardy, 2006). 

Den viktigaste uppgiften som dokumentation har är att lyfta fram det kompetenta 

barnet, och att möjliggöra barnets fortsatta utforskande och kunskapsskapande. Barnen 

ses som medforskare men det är ändå viktigt att barnen involveras med deras tankar och 

idéer i dokumentationen (Svenning, 2001). 

 

Lenz Taguchi (2013) skriver att den viktigaste definitionen för pedagogisk 

dokumentation är att det används som ett verktyg för att kunna stödja och synliggöra 

både barnen och de vuxnas lärande. Barnen ska få stöd i sitt utforskande och 

experimenterande. Deras tankar, känslor och lärande ska bli synligt, medan de vuxna 

ska få stöd med att följa upp, utvärdera och utveckla. Gunilla Dahlberg och andra 

inblandade inspirerades av de pedagoger i Italien som utvecklade detta verktyg och 

valde just denna definition. Något som anses centralt med detta arbetsverktyg är att göra 

barnen delaktiga genom att gå igenom dokumentationen tillsammans. När barnen och 

pedagogerna tittar på till exempel målningar, konstruktioner och foton kan det leda till 

att barnen reflekterar tillsammans hur de har uppfattat ett fenomen. De får framföra 

deras egna tankar och erfarenheter samtidigt som pedagogerna kan läsa upp vad barnen 

sagt tidigare för att de ska få höra deras egna tankar igen. Vilket då gör att de kan gå 

vidare i sitt utforskande där ifrån och detta gör dem delaktiga. Det handlar om att 
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försöka förstå varför barnen gör som de gör och hur de utvecklas. Detta går att göra 

genom att ta med det som dokumenterats till barnen och fråga dem vad gjorde ni? Hur 

tänkte ni? Och vad gör vi nu? (a.a).  

 

 

3.7 Delaktighet och inflytande  
Enligt Arnér (2009) går inflytande att tolka på olika sätt, en definition som används är 

barnens inflytande över sina egna lärande. Ofta används inflytande och delaktighet 

synonymt med varandra trots att de skiljer sig åt. Arnér (2009) beskriver inflytande som 

att pedagoger bör kunna ändra i sin planering, för att istället ta vara på barns intressen 

och låter dem ha inflytande över vad som ska ske. Arnérs (2009) tolkning av begreppet 

delaktighet är att barnen tar del av sådant som pedagogerna redan bestämt. Många barn 

kan uppleva att de blir hindrade av de vuxna i sina lekar på grund av reglerna som finns, 

genom att barnen hindras och de inte får ta egna initiativ har de inte alltid inflytande. De 

pedagoger som sätter hinder för barnen tar upp problem som till exempel för lite 

personal, för få reflektionstimmar och för stora barngrupper. För att barnen ska kunna få 

inflytande i förskolan måste man se till pedagogernas förhållningssätt. Pedagogerna 

måste ge barnen möjlighet att kunna ta initiativ och skapa, då får barnen utforma sina 

egna redskap. När barn tar egna initiativ kan detta skapa oro hos pedagogerna som oroar 

sig över att det ska bli kaos när den dagliga ordningen rubbas. För att detta inte ska ske 

måste man se över sitt egna förhållningssätt för att kunna utveckla verksamheten och 

våga ge barn inflytande (a.a).  

 

Delaktighet innebär att få bli sedd och hörd, och att man ska få möjlighet till att ge 

uttryck för sina uppfattningar samt att på samma gång få uppleva att någon är 

intresserad för det som uttrycks (Eriksson, 2009). För att göra alla barnen delaktiga 

innebär de att stödja varje barns intresse och förmågor. Genom att till exempel låta 

barnen få vara med och ta kort till dokumentationen och att de även får vara med och 

välja ut bilder till den får barnen en möjlighet till delaktighet och inflytande. Pågår ett 

projekt kommer inte alla barnen vilja göra samma saker och där är det viktigt att låta 

barnen vara med på sina sätt. Om vissa av barnen gör mycket saker i ett projekt innebär 

inte det att de barnen som gör lite är mindre delaktiga. Som pedagog är det viktigt att få 

fram barnens olikheter så det blir en tillgång (Lenz Taguchi & Åberg, 2012). Om barnen 

får vara med utifrån sina egna förmågor och stöd från pedagogerna hjälper det dem i 

deras utveckling. Genom att erbjuda barnen att aktivt delta i verksamheten hjälper 

pedagogerna barnen att utveckla sina färdigheter och förmågor (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003).  

 

Eriksson (2009) och Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver om vikten av 

att barnen får känna sig delaktiga, detta leder till att barnen känner sig kompetenta och 

får en bättre självkänsla. De olika författarna poängterar också att det är förskollärarens 

roll att se till att alla barnen får känna sig delaktiga och att deras röster blir hörda, att 

barnens åsikter tas på allvar. Samtidigt så begränsas barnen i deras bestämmande av 

förskolläraren, men det är för att barnen ska kunna samspela med varandra (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2003). 

 

3.8 Kritik till pedagogisk dokumentation 
Enligt Alnervik (2013) finns det kritiska tankar mot pedagogisk dokumentation, vilket 

bland annat är att den kan användas för att få makt och kontroll i förhållande till barnet. 

Används verktyget på fel sätt kan det leda till att barnen blir bedömda utifrån hur de 
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samarbetar med varandra. Det saknas även etiska diskussioner om vad det innebär för 

barnen att bli dokumenterade. Genom att barnens material oftast sätts upp på väggarna 

kan det leda till att barnen tror att det är accepterat att hela tiden kommentera varandra. 

Barnen kan även känna sig tvingade att utvärdera sitt eget handlande. När barnen blir 

dokumenterade så ofta kan de få en okritisk syn till att acceptera den övervakning som 

finns i dagens samhälle. En viktig fråga med pedagogisk dokumentation är om barnen 

verkligen blir delaktiga vilket är ett av syftena. Om man berättar för barn varför, hur och 

när man dokumenterar och även frågar dem om de får visa det som dokumenterats för 

andra så blir barnen mer delaktiga. De bör även få vara med och till exempel ta bilder, 

beskriva och vara med och bestämma vad som ska sättas upp på väggarna (Alnervik, 

2013). Något som också kan ses som negativt med dokumentation är att det finns risk 

för att pedagogerna enbart blir tysta iakttagare i stället för medforskare om de lägger för 

mycket fokus på att det bara är barnen som ska åstadkomma något som går att 

dokumentera. Det uppstod vissa svagheter efter att det nya kapitlet “uppföljning, 

utvärdering och utveckling” lades till i läroplanen 2010 (Eidevald, 2013). Det som 

visade sig var att pedagogerna ofta riktade in sig på den enskilda individen och 

dokumenterade dess brister. De fanns även brister i hur kommunikationen mellan barn 

och pedagoger gick till och hur barnen gjordes delaktiga (Eidevald, 2013).  
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4. Teorianknytning 
Detta avsnitt redovisas vilka teorier vi har valt att utgå ifrån och vad de innebär.   

  

4.1 Konstruktionistisk och socialkonstruktionistisk teori 

Skolverket (2012) skriver om konstruktionistisk teori, vilket innebär att barn och vuxna 

är medkonstruktörer i sökandet av kunskap. Förskollärarna planerar inte i förväg vad det 

är barnen ska lära sig i deras utforskande, men det finns ändå inplanerade mål att 

försöka sträva efter. Något som anses viktigt i denna teori är språket och relationer. 

Genom att kommunicera tillsammans med barnen uppstår kunskap i sociala 

sammanhang. För att göra barn nyfikna i deras utforskande är det viktigt att lyssna på 

deras frågor för att sedan kunna erbjuda dem olika saker att utforska och då även på 

olika sätt. Genom att dokumentera och sedan göra den pedagogisk synliggörs barns 

frågor och intressen, genom att även låta barn vara med och reflektera blir det synlig hur 

arbetet kan fortsätta. Dokumentation påverkar verksamheten genom att det synliggörs 

vad som hänt, vilket lärande som skett och vad barnen vill lära sig (a.a.).  

  

Lenz Taguchi (2013) skriver att barnsyn och förhållningssätt är något som är 

föränderligt utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Synen på barnen förändras med 

tid, rum och plats vilket blir tydligt om man ser tillbaka på medeltiden då barnen sågs 

som små vuxna fram till idag när de ses som kompetenta. Genom att arbeta på detta sätt 

kan användandet av pedagogisk dokumentation leda till att gå in i en lärprocess som 

gäller både de vuxna och barnens arbete, detta arbete blir aldrig färdigt. Verksamheten 

arbetar på ett föränderligt sätt där utgångspunkten är barn. Detta synsätt är det de vuxna 

som har ansvaret för att ett förändringsarbete sker. Det sker i samspel med andra 

människor och även utgör utgångspunkten för ett socialkonstruktionistiskt synsätt. 

Tillsammans med andra människor, samhället och genom kommunikation som kan 

uttryckas på många sätt som till exempel språk, kroppsspråk, dans, musik och bild 

skapas innebörder och mening. Syftet med ord och begrepp som skapas är för att kunna 

förstå, förklara eller beskriva något (a.a). Syftet med denna studie är att belysa 

förskollärares uppfattning om barns delaktighet och inflytande i dokumentation och 

pedagogisk dokumentation i förskolan, samt förskollärarnas uppfattning av dessa 

begrepp. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man se begreppen och hur 

barn involveras på ett föränderligt sätt. Både dokumentation, pedagogisk 

dokumentation, delaktighet och inflytande är föränderligt och ständigt utvecklande ur 

ett socialkonstruktionistiskt sätt. 

 

Grundtanken med socialkonstruktionistiskt perspektiv enligt Allwood och Eriksson 

(2017), är att fenomen är skapade i sociala interaktioner, och alltså formas av olika 

kommunikationsprocesser. Alltså att till exempel begrepp konstrueras och förstås i olika 

sociala konstruktioner. I denna studie är bland annat syftet att undersöka hur 

förskollärare uppfattar de olika begreppen dokumentation, pedagogisk dokumentation, 

delaktighet och inflytande. Dessa begrepp utifrån den socialkonstruktionistiska teorin, 

är alltså socialt konstruerade, och begreppens innebörd kan alltså variera utifrån vilka 

social konstruktioner de har konstruerats i. Allwood och Erikson (2017) skriver att vår 

uppfattning av verkligheten och fenomen ofta konstrueras omedvetet i sociala 

interaktioner. 
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5. Metod 
I detta avsnitt redogörs metoden som valdes att användas under studiens gång.  

 

5. 1 Metodval  
Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattning om barns delaktighet 

och inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan, samt 

förskollärarnas förståelse/uppfattning av dessa begrepp. Därför valde vi att utföra 

personliga intervjuer som är semistrukturerade med fyra olika förskollärare, då vi ansåg 

att detta var det bästa sättet att synliggöra förskollärarnas uppfattningar kring detta och 

därmed få svar på våra frågeställningar.  

 
5.1.1 Kvalitativ metod 

Den forskningsmetod som vi valde att använda oss av i denna studie för att få svar på 

vårt syfte samt våra frågeställningar är kvalitativ data. Kvalitativ data beskrivs som 

talade eller skrivna ord och visuella bilder. Vi valde denna forskningsmetod för att det 

tillåter oss att gå djupare i det vi undersöker. Kvalitativ forskning kan beskrivas som 

djupgående studier som bara är möjligt i samband med begränsat antal och småskaliga 

studier (Denscombe, 2016). Kvalitativ forskningsmetod ger oss möjligheten att ha en 

småskalig studie, där vi djupgående kan ta reda på vårt syfte.  

 

5.2 Urval  
Det finns två tillvägagångssätt som forskare kan använda sig av för att göra sitt urval, 

dessa är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 

man slumpmässigt väljer sitt urval, detta sätt brukar oftast användas i samband med 

storskaliga undersökningar. Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren i 

urvalsprocessen har en viss valfrihet eller bestämmande av urvalet, Denscombe (2016). 

Under icke-sannolikhetsurvalet finns ytterligare urval, där ibland bekvämlighetsurvalet. 

Denscombe (2016), skriver att bekvämlighetsurval är ett urval som bygger på att man 

använder sig av dem som finns till hand och bygger alltså på forskarens bekvämlighet. 

Anledningen till att man kanske väljer detta urvalssätt är för tiden och den finansiella 

aspekten. På dessa två sätt, icke-sannolikhetsurvalet och bekvämlighetsurvalet är hur vi 

gjorde vårt urval. Detta gjordes för att vi hade begränsad tid att göra klart studien. Vi 

tog kontakt med dessa förskollärare genom ett brev som vi skickade ut (se bilaga A), 

där vi frågade om de ville delta i vår studie. Vi intervjuade fyra olika förskollärare. Vi 

valde att använda fingerade namn på förskollärarna för att ingen ska kunna identifiera 

förskollärarna, vi valde att kalla dem: 

 

Karin, arbetat som förskollärare i 10 år. 

Lisa, arbetat som förskollärare i 16 år. 

Malin, arbetat som förskollärare i 1 år. 

Majken, arbetat som förskollärare i 31 år. 

 

5.3 Undersökningsinstrument  

I studien använde vi oss av semistrukturerad intervju, därför att vi ville kunna följa 

förskollärares tankar under intervjun för att få fram just den personens uppfattning om 

ämnet. Denscombe (2016) skriver att semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren 

utgår från sitt ämne och ställer färdiga frågor. Trots det är intervjuaren flexibel när det 

gäller frågornas ordningsföljd. Detta gör att intervjuaren kan följa respondentens 
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tankegångar och låta den svara och tala mer fritt och utförligt. I en semistrukturerad 

intervju ligger vikten på respondenten och att man som intervjuare ska möjliggöra att 

svaren kan bli öppna. Därför var det viktigt för oss att i konstruktionen av intervjufrågor 

(bilaga A) tänka på att inte ställa ledande frågor, utan att de ska vara öppna. 

 

 

5.4 Genomförande. 
Vi tog kontakt med de förskollärarna som vi ville intervjua via ett brev som skickades ut 

via mail (bilaga A), där vi frågade om de ville delta i vår studie eller inte. När vi fått 

svar från de olika förskollärarna bestämde vi gemensamt en tid för intervjun. Vi valde 

att genomföra enskilda intervjuer med respektive förskollärare för att detta medför att vi 

lättare kan hålla isär de enskilda förskollärares synpunkter och uppfattningar, enligt 

Denscombe (2016) så är detta en av fördelarna med så kallade personliga intervjuer. 

Personliga intervjuer är den vanligaste typen av intervju enligt författaren och en av 

anledningen till detta beror på dess lätthet att arrangera samt att det även underlättar 

med transkriberingsarbetet, eftersom man inte behöver skilja på vem som sa vad. 

 

Vi valde att under intervjuerna ha olika ansvar, den ena av oss hade huvudansvaret för 

de inledande frågorna samt att göra anteckningar, den andra ansvarade för 

intervjufrågorna. Vi turades om att ha dessa olika ansvar i de olika intervjuerna. De 

hjälpmedel som vi använde oss av under intervjuerna var nedskrivna intervjufrågor (se 

bilaga B). Vi gjorde även ljudupptagningar vid intervjuerna, detta gjorde vi för att vi 

skulle kunna fokusera på intervjuerna och respondenternas svar. Istället för att lägga 

fokus på att skriva för mycket anteckningar, det som antecknades var stödord, och vad 

de intervjuade använde för kroppsspråk. Vi använde oss även av ljudupptagning för att 

sedan kunna transkribera och för att kunna underlätta analysarbetet. Enligt Kihlström 

(2007) finns det många fördelar med att använda sig av ljudupptagning, för man får med 

allt som sägs i intervjun, de ställda frågorna och svarens som ges av respondenten. 

Kihlström (2007) skriver även att ljudupptagning under intervjun kan vara bra övning 

för sin intervjumetodik, man kan till exempel få syn på om man på något sätt kan ha 

påverkat den intervjuades svar. Utifrån transkriberingarna undersökte vi skillnader och 

likheter mellan intervjuerna, för att kunna analysera empirin, och utifrån detta gjordes 

kategoriseringar.  

 

5.5 Transkribering och databearbetningen 
I detta momentet började det med att granska den transkriberade empirin, detta gjordes 

flera gånger för att kunna sätt sig in i respondenternas svar. Sedan analyserade vi svaren 

för att hitta skillnader och likheter, samt mönster för att kunna kategorisera och 

tematisera svaren. Enligt Malmqvist (2007) finns det olika sätt att bearbeta materialet. 

Ett sätt är något som kallas helhetsanalys, det innebär att forskaren skapar sig en 

helhetsuppfattning av empirin. Efter detta väljs centrala delar ut, vilket blir olika teman, 

där man noggrant går in och förklarar begreppens/temans olika innehåll (a.a). Detta 

analyssätt använde vi oss av för att urskilja skillnader och likheter samt centrala delar i 

materialet och för att konstruera kategoriseringar utifrån dessa. De olika 

kategoriseringarna som vi fann var: 

• Definition av dokumentation och pedagogisk dokumentation – respondenternas 

olika uppfattningar om begreppen. 

 

• Barns delaktighet i dokumentation och pedagogisk dokumentation – skillnader 

och likheter i vilken mängd barnen blev delaktiga. 
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• Barns inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation – skillnader 

och likheter i vilken omfattning barnen fick ha inflytande. 

 

• Barns och förskollärares dokumentationer – skillnader/likheter i vad barn och 

förskollärare dokumenterar. 

 

• Tillvägagångssätt – vilka tillvägagångssätt barn och förskollärare använder sig 

för att dokumentera. 

 

• För- och nackdelar – vilka för- respektive nackdelar förskollärarna såg med att 

låta barnen vara involverade i dokumentationsprocessen.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 
När en studie görs bör man se till att undersöka det som är tanken med studien för att få 

fram giltigheten och det är vad validitet handlar om. De tänkta 

undersökningsinstrumenten bör vara utprovade och även granskade av någon som är 

kunnig inom ämnet för att öka giltigheten. För att studien ska bli så giltig som möjligt är 

det bra att välja fler sätt som till exempel observation och intervju. Reliabilitet innebär 

om studien är tillförlitlig och trovärdig. Vid intervju är det bra om man är två stycken då 

den ena intervjuar och den andra antecknar till exempel kroppsspråk. Genom att även 

spela in intervjun stärker man reliabiliteten ännu mer. Spelas en intervju in missar man 

inget som sagts och det framkommer även om den som intervjuar har ställt en ledande 

fråga (Kihlström, 2007). I vår studie valde vi att göra intervju där den ena ställde frågor 

och den andra antecknade kroppsspråk och sådant man ansåg var viktigt. Vi gjorde även 

ljudinspelning. Att vi valde utföra det på detta sätt var för att få studien så trovärdig som 

möjligt. Handledaren fick godkänna vår valda metod och även de frågor vi ville 

använda oss av.  

 

5.7 Etiska överväganden  
För att forskning ska få bedrivas finns det vissa krav som Vetenskapsrådet (2002) tar 

upp. Det är forskningskravet och individskyddskravet. Individsskyddskravet är uppdelat 

i fyra huvudkrav, samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Alla dessa krav har vi haft i åtanke inför och under intervjuerna. Vi 

valde att utgå från dessa i vårt arbete, istället för God forskningssed, detta för att vi 

ansåg att de kraven som finns i Vetenskapsrådet (2002) är tydligare och passar därför 

bättre in att användas i vår studie.  

 

Forskningskravet innebär för både individernas och samhällets utveckling att forskning 

är viktig och nödvändig. Därför finns det ett legitimerat krav på att forskning ska 

bedrivas, detta krav ställs av samhället och dess medborgare. Samhällets medlemmar 

har även rätten och ett krav på skydd mot obehörig insyn, detta är individskyddskravet. 

Individskyddskravet innebär också att individer inte ska utsättas för varken fysisk eller 

psykisk skada, förödmjukelser eller kränkning. Individskyddskravet är uppdelad i fyra 

olika huvudkrav, även kallat de fyra etiska principerna. I vår studie tar vi hänsyn till 

dessa krav, och de fyra etiska principerna, som redovisas nedanför (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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5.7.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som medverkar om studiens 

syfte och innehåll. Forskaren ska även informera deltagarna om att deras medverkan är 

frivillig och kan närsomhelst avbryta sitt deltagande. Forskningen får inte heller 

användas till några andra syften än det deltagarna gett sitt medgivande till 

(Vetenskapsrådets, 2002). När vi tog kontakt med de förskollärare vi skulle intervjua 

informerade vi om syftet för intervjun samt att det var frivilligt att delta, detta gjordes 

även vid intervjutillfällena.  

 
5.7.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

och att det ska ske på deras villkor. Forskaren måste också informera om att deltagaren 

när som kan välja att avbryta intervjun, utan att det får några negativa effekter 

(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet (se bilaga A) vi skickade till de olika förskollärarna 

informerade vi om att de när som under intervjun kunde avbryta den, detta nämndes 

även på plats innan intervjun startades. Vi var även tydliga med att det var frivilligt att 

delta. 

 
5.7.3 Konfidentialitetskravet 

Som forskar är det viktigt att tänka på att man har tystnadsplikt och att man ska ge de 

som deltagit i undersökningen största möjliga konfidentialitet. Därför är det viktigt att 

man även lagrar den data som är av privat natur på ett sätt så inga obehöriga kan nå den 

eller identifiera vilka som medverkat (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade 

förskollärarna i brevet att vi inte kommer uppge deras riktiga namn och att ingen ska 

kunna identifiera de intervjuade eller förskolan som de arbetar på. 

 
5.7.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifter som forskarna samlat in enbart får 

användas till forskning. Det färdigställda resultatet ska de som deltagit ha rätt att få ta 

del av (Vetenskapsrådet, 2002). Förskollärarna blev även informerade om att 

intervjuerna enbart ska användas till vår studie och att vi även tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. 
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6. Resultat  
I det här avsnittet redovisas studiens resultat som uppkommit utifrån syfte. Syftet med 

denna studie är att få en bild av förskollärares uppfattning om barns delaktighet och 

inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan, samt 

förskollärarnas förståelse/uppfattning av dessa begrepp.  

 

6.1 Definition av dokumentation och pedagogisk dokumentation 
I den insamlade empirin beskriver respondenterna dokumentation på ungefär samma 

sätt. Det beskrivs som något som lyfts fram i en observation, det som synliggörs. 

Pedagogisk dokumentation däremot beskrivs väldigt olika och respondenterna verkar ha 

olika uppfattningar över vad det faktiskt innebär. Lisa beskriver pedagogisk 

dokumentation på följande sätt: 

 
Sen kan det ju va en, ett pedagogisk dokumentation kan va att ja kanske lär 

nån åh klä på sig som inte alls är intresserad av åh förstå va ja behöver byxa 

åh jacka men till jul ska han kunna förstå att, va han behöver åh att han ska 

kunna ta på sig de. De e ju pedagogisk dokumentation och undervisa, tycker 

jag. 

 

Majken beskriver pedagogisk dokumentation på följande sätt: 

 
Dom är med när vi skriver ner och på återberättandet, och det är ju ofta det 

som vi sen analyserar i den pedagogisk dokumentationen. 

 

Respondenterna har alltså skilda tankar och uppfattningar om vad pedagogisk 

dokumentation innebär och hur man jobbar med det. Malin beskriver pedagogisk 

dokumentation på liknande sätt som Lisa, medan Karin har en kombination av Majken 

och Lisas definition.  

 

6.2 Barns delaktighet i dokumentation och pedagogisk dokumentation 
Respondenterna gör barnen delaktiga i dokumentationen genom att de får vara med och 

välja bilder som ska sättas upp på väggen och vilka de ska reflektera över. De skriver 

även ner vad barnen säger för att ta vara på deras tankar. Genom att barnen får vara med 

och reflektera över vad de gjort påverkar de vad som händer veckan därpå. 

Respondenterna använde begreppen delaktighet och inflytande synonymt med varandra. 

Det nämns även att det är viktigt att låta barnen vara med och testa saker själva och att 

de får se slutresultat för att få syn på hur de blev.  

 

Malin beskriver att de gör barnens delaktighet på detta sätt: 
 

vi har en reflektion tillsammans med barnen varje vecka där vi pratar om vad 

vi gjort, tagit kort på och där får barnen vara med och påverka vad vi ska 

göra nästa vecka. 
 

Respondenterna tycker att barnen skulle kunna vara mer delaktiga i den pedagogiska  

dokumentationen än vad de är men att tiden inte räcker till, och på grund av olika 

anledningar känner de inte att de har hur mycket tid som helst. Det är många saker som 

ska hinnas med och ibland är det kort om personal som gör att tiden försvinner. 

 

Malin uttrycker sig så här: 
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barnen kan alltid vara mer delaktiga än de är, för det mesta handlar det om 

tid att vi ska hinna involvera barnen, men vi försöker fånga barnen när det 

finns tid och skapa tillfällen. 
 

Respondenterna gör barnen delaktiga i dokumentationen men när det kommer till den 

pedagogiska dokumentationen vill de att barnen ska vara delaktiga men har svårt att 

hitta tid till det. De tar även upp att det är viktigt att låta dem vara delaktiga i dessa 

processer och därför försöker de skapa tillfällen där de får med barnen. 

 

6.3 Barns inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation  
Barnen får ha inflytande över dokumentationen genom att de får vara med och ta kort 

välja bilder, sätta upp dem på väggen, återberätta och att förskollärarna skriver ned vad 

dem säger. Det framkom även att de kan vara lättare för de barn som har språket att få 

ha inflytande då de kan tala om vad de tycker istället för att försöka visa det.  

 

Karin sa så här när de gäller barns inflytande: 
 

ja vi försöker ju göra så de har inflytande liksom, dom får välja bilder och vi 

skriver de dom säger.  Vi försöker få dem delaktiga i själv dokumentationen. 
 

När de gäller den pedagogiska dokumentationen får barnen ha inflytande genom att 

sätta upp vad dem tycker är viktigt, vilka kort som ska vara med eller vad som ska 

finnas med. De får vara med och reflektera, visa bilder och de kan även prata 

tillsammans med kompisarna om bilderna. Det framkom även i intervjuerna genom att 

fånga barns intresse får de inflytande. 

 

Lisa beskrev att barnen får ha inflytande så här: 
 

men de får dom ju ha tycker jag, då om jag fångar upp deras intresse, om ja 

gör nån pedagogisk dokumentation av de eller om ja har ett mål eller 

undervisar dom då har ju dom fått ha inflytande tycker jag. 
 

Respondenterna försöker ge barnen inflytande både i dokumentation och den 

pedagogiska dokumentationen på olika sätt. Respondenterna tycker att det är viktigt att 

barnen få med barnen och att man genom detta får syn på deras intressen. Genom att 

synliggöra barnens intresse, då de får vara med och reflektera, berätta vad som ska 

skrivas ner och välja bilder kan de sedan planera vad som ska hända utifrån vad de visar 

intresse för.  

 

6.4 Barns och förskollärares dokumentationer 
Respondenterna berättar att barnen dokumenterar varandra, saker som de själva gjort 

och de lägger oftast fokus på resultatet istället för processen. De flesta respondenterna 

ansåg att barnen ofta dokumenterar samma som de vuxna. Karin sa så här 

 

 
Jaa jag funderade lite på det med, men det är ju lite faktiskt samma sak men 

för dom är det ju, det känns som att de är liksom resultatet som de verkligen 

vill, eller just saken eller vad det är som är mest de som de fokuserar på och 

dokumenterar. 

 

Majken däremot uttryckte att barnen sällan dokumenterar samma saker som de vuxna. 
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för barnet kan ju se en helt annan sak än vad vi som vuxna ser. 
 

Respondenten menar att barn ofta kan lägga fokus på något annat än vad de vuxna hade 

förväntat sig, eller det som var tanken. Men att detta leder till att man får syn på barns 

intressen och fokus. Det respondenterna själva dokumenterar är oftast vid temaarbeten 

och gruppens lärande. Malin sa så här: 
 

vi dokumenterar gruppens lärande 
 

Respondenterna har alltså olika uppfattningar om vad barnen faktiskt dokumenterar, de 

flesta ansåg att det inte var någon skillnad på det barnen och de vuxna dokumenterade, 

medan Majken uttryckte att barnen ofta lägger fokus på andra saker. Samtliga 

respondenter uttryckte att man som förskollärare dokumenterar barns lärprocesser, både 

i grupp och på individnivå.  

 

6.5 Tillvägagångssätt 

I intervjuerna framkom det att metoderna barnen får använda sig av när de själva 

dokumenterar är Ipad, kamera, telefon som de får ta kort med och papper och penna för 

att rita. Lisa sa så här: 
 

då använder dom ju papper och penna åh sen börjar vi ju lite att dom får ta 

kort också 
 

Respondenterna i intervjuerna svarade ganska lika på vilket sätt barnen själva 

dokumenterar. Förskollärarna använder sig också av papper penna för att skriva ned vad 

som sägs och tekniska medel för att kunna ta bilder till dokumentationen.  

 

6.6 Fördelar och nackdelar 
De olika fördelarna respondenterna uttryckte med att låta barnen vara delaktiga och ha 

inflytande i dokumentationen och i den pedagogiska dokumentationen, var bland annat 

att barns tankar och intressen synliggörs, samt att detta i sin tur kan leda till bra 

sammanhållning i gruppen. Respondenterna uttryckte att det inte fanns några direkta 

nackdelar med att låta barnen var involverade i detta arbete, men att tiden var ett ganska 

stort hinder. Malin uttrycker sig på följande sätt: 
 

allt blir lite lättare när man ser hur barnen reagerar på exempelvis det vi tagit 

kort på, tyckte de detta var spännande eller var det bara ett antagande av 

mig. och tyckte fler det va spännande eller bara kalle? 
 

Majken uttrycker sig: 
 

Ja vi ser ju vad dom är intresserad av, och man får ju mycket, massa sidospår 

som man som vuxen inte hade tänkt på. och man ser samtidigt vad barnen 

intresserar sig för, för förr när man jobbade så var det ju förbestämt ”den här 

terminen ska vi jobba med fåglar, och denna terminen jobbar vi med ”si eller 

så”, idag är det ju mycket mer liksom individuellt i barngruppen inom vissa 

ramar då naturligtvis. Men dom får ju större möjlighet att utveckla det dom 

behöver utveckla plus att man oftast får med mera barn eller precis alla barn 

om man fångar vad barngruppen är intresserad av, och förr var det ju inte så, 

utan då var det ju förbestämt. 
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De båda respondenterna uttrycker att man ser vad barnen tycker och vilket intresse de 

har, om det man jobbar med. Förskollärarna sa även att barns tankar och intressen 

synliggörs mer tydligt när man låter barnen vara delaktiga och ha inflytande i 

dokumentationsprocesserna. Det framkommer vad barnen verkligen är intresserade av 

och att de då inte alltid blir som det var tänkt från början. Barnen kan visa intresse för 

saker som de vuxna inte alls har tänkt på, men som synliggörs när de får vara delaktiga 

och ha inflytande i hela processen. 

 

De svårigheter respondenterna upplevde när det gäller att låta barnen ha inflytande och 

delaktighet över den pedagogiska dokumentationen var framförallt tiden och 

platsmöjligheter. Karin uttrycker sig så här: 
 

asså just det här med tiden, vi har ju inte hur mycket tid som helst med dom 

pedagogiska dokumentationerna. Det är ju så mycket annat som vi ska hinna 

med och utrymmet är ju inte det bästa liksom. Jag tänker ju att det fungerar 

jätte bra med att använda Ipad och jobba med pedagogisk dokumentation 

tillsammans med barnen, men just om man ska sitta vid datorn har vi ju inget 

bra ställe för det, och det handlar ju lite om hur förskolan ser ut. 

 

Malin uttrycker: 

 
framför allt tiden. vi har mycket möten (måndagar och fredagar) och alla 

rutiner. sen är vi väldigt få timmar alla tre pedagogerna, (raster någon slutar 

tidigt osv.) även språket kan vara en svårighet, att vi inte förstår dem rätt 

utan tolkar, när de inte har språket eller det kan vara svårt att förstå. sen är 

inte allt genomförbart. 

 

Denna respondent upplever alltså att även språket kan vara en svårighet. Genom att titta 

på barnens kroppsspråk går det att tolka men inte vara säker på att man tolkar barnet på 

rätt sätt. Men alla förskollärare i denna studie upplever att tiden är den största 

svårigheten, att hinna reflektera tillsammans med barnen över en färdig dokumentation. 
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7. Analys 
I detta avsnitt redogörs det för respondenternas svar i förhållande till bakgrund och 

tidigare forskning, samt till teorin – den konstruktionistiska teorin och 

socialkonstruktionistiska teorin. 

 

Resultatet visade att förskollärarna hade samma uppfattning om vad dokumentation 

innebär, enligt dem innebär det att något lyfts fram ur en observation, man väljer att 

synliggöra något. Detta stämmer bra överens med vad tidigare forskning säger om 

begreppet. Enligt Svenning (2011) är observationen det man tittar på i helhet, och att 

dokumentationen synliggör detta. När det gäller pedagogisk dokumentation däremot så 

har förskollärarna skilda uppfattningar om vad begreppet innebär. En förskollärare 

beskriver pedagogisk dokumentation som en situation där man lär ett barn något trots att 

barnet kanske inte visar något som helst intresse för att lära sig. Denna förklaring till 

pedagogisk dokumentation är annorlunda mot vad bakgrund och tidigare forskning 

säger. Enligt Lenz Taguchi (2013) blir en dokumentation pedagogisk när man 

tillsammans med andra reflekterar över den, och diskuterar hur man ska arbeta vidare. 

Pedagogisk dokumentation är enligt Elfström (2013) och Alnervik (2013) ett arbetssätt, 

där man följer och sedan reflekterar över barns olika lärandeprocesser. Det som 

förskolläraren beskrev i exemplet ovan är mer som en lärprocess, eftersom det inte alls 

sker någon form av reflekterande med andra, och inte utgår från barnens intresse. En 

annan förskollärare beskrev pedagogisk dokumentation som att man observerar och 

sedan dokumenterar något tillsamman med barnen. Efter det sker ett återberättande med 

barnen och att det är det som är underlag för det som analyseras i den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Tittar man på pedagogisk dokumentation på ett sådant sätt som några av förskollärarna 

och tidigare forskning/bakgrund säger om begreppet, på ett konstruktionistiskt synsätt, 

så sker sökandet av kunskap tillsammans av barn och vuxna. Förskollärare anpassar sig 

och sina dokumentationer mot vad barn visar intresse för (Skolverket,  2012). Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är dokumentation och pedagogisk dokumentation 

något föränderligt och som konstrueras i sociala sammanhang (Lens Taguchi 2013 & 

Allwood & Eriksson). Förskollärarna i studien hade olika uppfattningar om vad 

begreppet innebär och det kan bero på för att det ständigt förändras och utvecklas. 

Anledningen till att arbetet sker på olika sätt med pedagogisk dokumentation kan vara 

att man faktiskt inte vet hur man ska jobba med det. Eidevald (2013) skriver att när 

pedagogisk dokumentation blev en del av den svenska förskolan arbetade man med det 

på många olika sätt och kände att läroplanen var otydlig i hur detta arbete skulle fortgå. 

I början var det vanligt att man använde pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

att bedöma barn (a.a.). Det kan hända att dagens förskollärare är oroliga för att det av 

misstag göra detta och/eller att det ska uppfattas som att man bedömer barnen på 

individnivå. 

 

Respondenterna fick två frågor angående hur de gör barnen delaktiga och ger dem 

inflytande i dokumentation och pedagogiska dokumentation. Samtliga förskollärare gör 

barnen delaktiga och ger dem inflytande. De blandade ihop begreppen delaktighet och 

inflytande och pratade synonymt om dem, vilket är vanligt enligt Arnér (2009). När 

respondenterna använde sig av begreppen delaktighet och inflytande, hade det samma 

betydelse. De pratade om det, som att barnen får uttrycka åsikter och ta del av sina 

lärprocesser samt att någon visar ett intresse för vad barnen uttrycker. Malin berättade 

att de gör barnen delaktiga genom att de reflekterar tillsammans med dem varje vecka. 

Då de pratar om vad de gjort och barnen får vara med och påverka vad de ska göra 
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veckan därpå. I bakgrund och tidigare forskning anser Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) att delaktighet och inflytande har olika betydelser. Delaktighet handlar 

om att barnen får säga vad dem tycker och tänker samt att de har inflytande om de får 

vara med och påverka. Enligt Eriksson (2009) behöver barnen vara delaktiga för att 

kunna ha inflytande. När de vuxna lyssnar på barnen, tar till vara på deras intressen och 

respekterar dem blir barnen delaktiga och får ha inflytande. Utifrån Skolverket (2012) 

kan den konstruktionistiska teorin ses som att barn och vuxna är medkonstruktörer i 

sökandet av kunskap. I lärprocesser kan man alltså se det som att man lär tillsammans 

med och av varandra. Ur den socialkonstruktionistiska teorin kan respondenternas 

definition skilja sig åt på grund av att de har konstruerat på olika sätt i olika social 

sammanhang (Allwood & Eriksson 2017). 

. 

Definitionen av dessa olika begrepp (dokumentation, pedagogisk dokumentation, 

delaktighet och inflytande) som förskollärarna uttrycker påverkar resultatet. Definieras 

till exempel pedagogisk dokumentation av förskollärarna på ett sätt som är annorlunda 

mot tidigare forskning, blir ju barnen inte delaktiga i vad bakgrunden och tidigare 

forskning säger om pedagogisk dokumentation. Lisas definition av pedagogisk 

dokumentation till exempel beskrivs mer som en lärprocess, vilket handlar om barns 

utveckling och lärande (Skolverket, 2012).  

 

 

Under (tabell 1) redogörs vilka förskollärare som anser att de låter barnen vara delaktiga 

och ha inflytande över den pedagogiska dokumentationen, utifrån hur de själva har 

definierat begreppet pedagogisk dokumentation. De redogörs även om förskollärarna 

har gjort barnen delaktiga och låtit dem få ha inflytande över den pedagogiska 

dokumentationen utifrån hur tidigare forskning definierat begreppet. 

 

Tabell 1,  Pedagogisk dokumentation, olika definitioner 

 Pedagogisk dokumentation - 

förskollärares egna definition 

Pedagogisk dokumentation - definition 

från tidigare forskning 

Karin Ja Ja 

Lisa Ja Nej 

Majken Ja Ja 

Malin Ja Nej 

                                                                                                                                

Denna tabell redogör för vilka av respondenterna som har gjort barnen delaktiga och ha 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Utifrån hur de själva har konstruerat 

begreppet samt hur den tidigare forskningen har definierat det.  

 

Respondenterna i studien angav att barnen hade olika tillvägagångssätt för att 

dokumentera. De flesta förskollärarna uppgav att barnen och förskollärarna använde sig 

av samma slags tillvägagångssätt på de olika förskolorna. Det allra vanligast var att 

barnen fick använda sig av Ipad/läroplatta, samt rita och skriva med papper och penna. 



  
 

24 

Vallberg Roth och Månsson (2010) skriver att olika tillvägagångssätt för att samla in 

material är filmning, anteckningar, foto, observationer, ljudupptagning och sådant som 

barnen tillverkar. Skolverket (2012) skriver i dokumentationsprocessen är det viktigt att 

lyssna på det som uttrycks och iaktta det som sker. Genom att fotografera, filma och 

anteckna det som sker så synliggöra barnens lärprocesser. Det är av stor vikt att det inte 

bara är förskollärarna som dokumenterar utan att barnen också får vara delaktiga i 

denna process. Det kan tillexempel vara att barnen får ta bilder, beskriva och vara 

delaktiga i vad som sätts upp på väggarna (Skolverket, 2012). Förskollärarna fick även 

frågan om barns och vuxnas dokumentationer skiljer sig från varandra, och detta finns 

det skilda uppfattningar om. Majken ansåg att barns och vuxnas dokumentationer skiljer 

sig åt, medan de andra respondenterna ansåg att barn och vuxna dokumenterar samma 

saker. När barnen själva får dokumentera deras egna arbete blir de involverade i 

reflekterandet av vad som pågår i stunden och de vuxna får mer förståelse för vad 

barnen intresserar sig för och vad de har för frågor (Skolverket, 2012). Respondenterna 

uttrycker alltså att barn och vuxna använder sig av samma tillvägagångssätt. Utifrån den 

socialkonstruktionistiska teorin, kan tillvägagångssätten blivit socialt konstruerade, och 

att dessa sätt att dokumentera ses som det “normala” i de olika förskolornas 

konstruktioner (Allwood & Eriksson, 2017). 

 

I resultatet visade sig det att förskollärarna inte såg några nackdelar med att involvera 

barnen i dokumentationsprocessen, däremot såg de många fördelar. En av fördelarna var 

att barnens tankar och intressen lyfts fram. Elfström (2013) skriver genom att låta 

barnen vara med i dokumentationsprocessen synliggörs deras intressen och 

verksamheten utgår från barnen. Respondenterna upplevde inte några direkta nackdelar, 

men uttryckte att det fanns olika svårigheter med att låta barnen vara delaktiga och ha 

inflytande i dokumentationsprocessen. Alla förskollärarna uttryckte att tiden var en av 

de största svårigheterna, de uttrycket att det var svårt att hitta tid till att låta barnen få ha 

inflytande över just den reflekterande delen, den pedagogiska dokumentationen. En 

annan svårighet som några av förskollärarna uttryckte var även språket, att det fanns en 

språklig barriär som påverkade kommunikation och reflektionsförmågan. Lenz Taguchi 

(2013), skriver att ur det konstruktionistiska synsättet så kan man låta barnen uttrycka 

och kommunicera på flera sätt än med språket för att möjliggöra delaktighet i den 

pedagogiska dokumentationen. Ur det socialkonstruktionistiska perspektivet kan man 

försöka hitta flera sätt att reflektera på tillsammans med barnen, så att reflektionen 

också blir föränderlig.  
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8. Diskussion 
I följande avsnitt redovisas diskussioner kring resultatet och metoden, samt hur 

resultatet skulle kunna påverka framtiden, fortsatt forskning och den kommande 

profession. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Under intervjuerna, transkriberingen, databearbetningen och resultatet syntes det ganska 

fort att de förskollärarna som vi intervjuat hade olika slags förståelse för begreppet 

pedagogisk dokumentation, mot vi trott från början. Respondenterna hade olika 

förklaringar på vad begreppet faktiskt innebär. Tidigare forskning definierar begreppet 

på lite olika sätt, från forskare till forskare. Forskare överlag förklarar begreppet 

pedagogisk dokumentation som att man tillsammans (förskollärare, vårdnadshavare 

och/eller barn) reflekterar över en dokumentation (Svenning, 2011, Elfström, 2013 & 

Alnervik, 2013), samt vad den kan ge för konsekvenser och hur man kan jobba vidare. 

Detta påverkar resultatet på ett betydelsefullt sätt, om en förskollärare beskriver att 

barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentation, men har en definition som inte 

stämmer med tidigare forskning. Är barnen verkligen då delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen? Enligt respondenten är ju barnen då delaktiga i den process som den 

kallar pedagogisk dokumentation, men om vi tittar på forskarnas definition och jämför 

med vissa av respondenternas svar, då blir inte barnen delaktiga i vad forskarna anser är 

pedagogisk dokumentation.  

 

Från början hade vi ett annat syfte med vår studie, vilket var att belysa förskollärares 

uppfattning över barns delaktighet och inflytande i dokumentation och pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Anledningen till att vi bytte syfte var för som vi beskrev 

tidigare att förskollärarna hade olika definitioner av pedagogisk dokumentation 

gentemot tidigare forskning, vi tyckte att detta var viktigt att synliggöra och belysa i vår 

studie. För att vår studie ska bli valid, kände vi att det var viktigt att ta med detta, då det 

påverkade resultatet på ett signifikant sätt. 

  

Definitionen som förskollärarna använder för de olika begreppen som är centrala i 

studien spelar alltså stor roll. När det gäller begreppen delaktighet och inflytande så 

använder respondenterna dessa synonymt som förklarats under analysen. Detta kan bero 

på att det finns många olika definitioner av just dessa begrepp, i den tidigare 

forskningen. Arnér (2009) skriver att det är vanligt att begreppen blandas ihop, på grund 

av att det finns många olika sätt att tolka begreppen, och att det ofta beror på vilket 

sammanhang man använder sig av begreppen.  

  

Förskollärarna uttryckte att barnen blev involverade i dokumentationen, genom att de 

fick ta kort, använda sig av papper och penna, att de fick välja ut bilder att diskutera och 

synliggöra. Studien visade att förskollärare och barn ofta dokumenterar på samma sätt, 

men att vad som dokumenteras kan skiljas åt. När det gällde den pedagogiska 

dokumentationen blev barnen inte så involverade. Enligt de flesta förskollärarna var 

detta något som man ofta gjorde enbart med arbetslaget. Någon förskollärare sa dock att 

de brukade reflektera över bilder som tagits i dokumentation stadiet. Svenning (2011) 

skriver att låta barnen få ha inflytande i dokumentationen så stärker man dess 

trovärdighet. I resultatet och analysen framgick det att ingen av förskollärarna såg 

någon nackdel med att låta barnen vara delaktiga och ha inflytande i 

dokumentationsprocessen. De såg det som en fördel att låta barnen vara med och 
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dokumentera och att de ofta synliggjorde barnens intressen. Samtliga förskollärare 

uttryckte att de gjorde barnen involverade i att göra dokumentationer, men inte alls i 

lika stor del i den pedagogiska dokumentationen. Vad kan detta bero på? Enligt 

förskollärarna är tidsbristen det stora hindret, samtidigt säger man att det inte finns 

några nackdelar med detta arbete. Hur kommer det sig då att man inte prioriterar detta 

arbete, när det även står i läroplanen: 

  

“Arbetslaget ska: 

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, 

vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor 

och idéer tas till vara”. (Skolverket, 2016. S15). 

  

Det är alltså förskollärares gemensamma uppgift i arbetslaget att ge barnen möjlighet att 

ha delaktighet och inflytande i dokumentationsprocessen. 

  

  

8.2 Metoddiskussion 

Det första problemet vi stötte på i metoddelen, var att vi inte fick många svar på breven 

(se bilaga A) som vi skickade ut. Detta kan bero på en mängd olika saker, kanske brevet 

var för långt att läsa, kanske förskollärarna inte var intresserade och då inte svarade. 

Eller så kanske förskollärarna upplevde att de varken hade tid till att svara på brevet 

eller att medverka i undersökningen. Vi lyckades få tag i fyra förskollärare. En av dem 

kunde vi inte träffa personligen, men då gjordes intervjun via telefonsamtal. Vi hade 

tänkt oss att intervjua minst fem stycken men fick bara ihop fyra. 

I studien använde vi oss av kvalitativ metod, för att kunna gå in på djupet i att få svar på 

vårt syfte samt ha en småskalig studie. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer 

och personliga intervjuer, för att förskollärarna skulle få möjlighet att prata fritt och för 

att kunna hålla isär respondenternas tankar och uppfattningar. Resultatet kan ha 

påverkats för att vi båda valde att medverka under varje intervju, och respondenterna 

kan ha upplevt det som stressande. Vi valde att göra på detta sätt, för att vara ett stöd för 

varandra. Resultatet kan också ha påverkats då vi använde oss av personliga intervjuer, 

hade vi haft gruppintervjuer kunde vi ha fått en mer diskuterande atmosfär där 

respondenterna tillsammans kunde kommit fram till sina svar. Denscombe (2016) 

skriver att det kan vara en nackdel med personliga intervjuer, på grund av att de inte blir 

lika många synpunkter som kommer fram. Under en gruppintervju kan man hinna med 

att intervju fler och då även få fram fler svar och det kommer dessutom fram fler 

erfarenheter och synpunkter under en sådan intervju. Under intervjuerna gjordes 

ljudupptagning av oss båda, detta för att säkerhetsställa materialet och detta kan också 

leda till att respondenterna kände sig stressade eller nervösa. Denscombe (2016) skriver 

att vid ljudupptagningar kan de som intervjuas hålla tillbaka sina svar men att de oftast 

släpper efter en stund. Vi kunde även ha använt oss av strukturerad intervju, det kunde 

ha påverkat resultatet på ett sådant sätt att vi i förväg kunnat skicka ut frågorna och 

respondenterna hade då haft mer tid till att tänka över frågorna. Vi tog kontakt med 

förskollärarna ur ett bekvämlighetsurval, hade vi haft ett annat urval till exempel 

subjektivt urval som enligt Denscombe (2016) innebär att man riktar in sig på att 

intervjua personer som har kunskaper om ett specifikt ämne. I vår studie skulle vi 

kunnat ta kontakt med förskolechefer och bett dem undersöka ifall någon förskollärare 

med stora kunskaper om pedagogisk dokumentation hade velat bli intervjuade.   
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8.3 Fortsatt forskning 

När vi tittar tillbaka på vår studie, finner vi det intressant att förskollärare definierar 

begreppet pedagogisk dokumentation så olika. Därför tänker vi att framtida 

forskningsområden som kan vara intressanta är att ta reda på varför förskollärarna har 

olika definitioner av begreppet pedagogisk dokumentation. Det skulle även vara 

intressant att undersöka varför man inte prioriterar att göra barnen delaktiga i 

pedagogisk dokumentation. Även gå in mer djupgående på barns delaktighet och 

inflytande i dokumentationsprocessen.. 

  

8.4 Pedagogiska implikationer och kommande profession 

I vår kommande yrkesroll tar vi framförallt med oss vikten i att involvera barnen i hela 

dokumentationsprocessen. En tanke som vi har haft med oss under hela vårt arbete är 

även hur pedagogisk dokumentation inte enbart är positivt för att få syn på barns tankar 

och funderingar, det är även ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. För att få 

ett bra systematisk kvalitetsarbete att fungera så är det en fördel att förskollärare är 

insatt i dokumentation och pedagogisk dokumentation, och att de har ett liknande 

förhållningsätt till dessa begrepp. Vi tänker att det är viktigt att man har liknande 

uppfattning om pedagogisk dokumentation inom sitt arbetslag, att man konstruerar sin 

förståelse över pedagogisk dokumentation tillsammans. Vi tänker att har man en 

gemensam förståelse för begreppet, och då arbetar med det på liknande sätt kan det leda 

till en ökad kvalitet för förskolans verksamhet. Barns delaktighet och inflytande är en 

viktig del i förskolan därför bör man lägga mer tid på att involvera dem. Genom att låta 

barnen var delaktiga och ha inflytande kan det även medföra att man fostrar barnen till 

demokratiska medborgare.  

 

De konsekvenser resultatet kan få för vår kommande profession är det som vi 

diskuterat, att olika definitioner eller konstruktioner av begrepp kan medföra att man 

jobbar utifrån olika förhållningsätt. I vår kommande profession tar vid med oss att det är 

viktigt att man har samma förhållningsätt i sitt arbetslag och att man diskuterar och 

konstruerar vad begreppen betyder för arbetslaget. Det är även viktigt att tänka på att 

dessa begrepp utvecklas och förändras, och att man med detta måste fortsätta att ha en 

diskussion kring dem. Resultatet visade även att barnen inte blev så delaktiga eller fick 

ha inflytande i pedagogisk dokumentation. De konsekvenser som detta kan få är att 

barnen inte får möjlighet att känna sig kompetenta och att de vuxna inte visar tilltro på 

barnens förmågor (Eriksson 2009). I vår kommande profession tar vid med oss vikten 

av att göra barnen delaktiga och låta dem ha inflytande. Vi önskar att barns delaktighet 

och inflytande i dokumentation och pedagogiska dokumentation ska bli en naturlig del i 

förskolans verksamhet.  
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Bilagor  

Bilaga A Missivbrev 

 

 

Hej.  

 

Vi är två förskollärarstudenter som heter XXX och XXX, XX och XX år gamla. Vi är 

nu inne på våran sista termin vid Linnéuniversitetet i Kalmar och skriver nu vårt 

självständiga arbete/examensarbete. Vi intresserade oss för barns delaktighet och 

inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation utifrån er förskollärares 

perspektiv. Därför undrar vi om ni skulle kunna tänka er att delta i våran undersökning 

genom en semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi kommer ha färdiga och öppna 

frågor som utgångspunkt, dock kommer vi vara flexibla med dessa. Det är frivilligt om 

ni vill vara med och delta i denna undersökning. Om det är möjligt skulle vi också gärna 

vilja se era dokumentationer som är gjorda av förskollärare och sådan som är gjorda av 

barn (om dessa finns). 

 

Intervjun kommer alltså att ske med förskollärare och ta ca 30 - 45 minuter. Intervjun 

kommer spelas in via ljudupptagning och möjliga anteckningar kommer att göras, för att 

senare underlätta transkriberings arbetet. Det är också viktigt att ni som förskollärare vet 

om att detta är helt frivilligt, och att ni kan avbryta intervjun när ni vill. Inga namn 

kommer heller att anges och ingen kommer kunna identifiera er eller förskolan ni 

arbetar på. Dessa uppgifter kommer enbart att användas till våran gemensamma 

undersökning, vi har även tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna i vår 

planering och arbetet med undersökningen. 

 

Vi är tacksamma för svar vare sig ni väljer att delta eller inte. Vill ni delta hoppas vi att 

kunna genomföra dessa intervjuer någon gång under slutet på vecka 38 och i början på 

vecka 39, om detta skulle kunna passa med er verksamhet (om inte någon av dessa 

passar er, kan vi säkerligen  komma överens om någon annan tidpunkt). 

 

 

Med vänliga hälsningar XXX och XXX 

 

 

 

Tel: XXX mail: XXX 

Tel: XXX mail: XXX 

Handledare: XXX tel: XXX 

Mail: XXX 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

Inför intervju 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattning över barns delaktighet 

och inflytande i dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan.  

 

Frågeställningar: 

 

Hur beskrivs barns delaktighet och inflytande kring dokumentation och pedagogisk 

dokumentation av förskollärarna? 

 

Hur och i vilken omfattning har barnen inflytande på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation anser förskollärarna? 

 

Allmänna frågor: 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

I vilken åldersgrupp jobbar du nu? 

Hur många barn är det i barngruppen? 

 

Intervjufrågor: 

 

• Vad dokumenterar ni förskollärare? 

• Vad dokumenterar barnen? 

• På vilket sätt får barnen ha inflytande över dokumentationen? 

• Hur tycker du att du gör barnen delaktiga i dokumentationen? 

• Vilka metoder får barnen använda sig av för att dokumentera? (platta, kamera? 

ta bilder?) 

• Vilka fördelar ser du med att involvera barnen i dokumentationen och 

reflektionsarbetet? 

• På vilket sätt får barnen ha inflytande över den pedagogiska dokumentationen? 

• På vilket sätt gör ni barnen delaktig i den pedagogiska dokumentationen? 

• I vilken utsträckning anser du att barnen får vara delaktiga i 

dokumentationsarbetet? 

• Vilka svårigheter upplever du att det finns när det gäller att involvera barnen i 

den pedagogiska dokumentationen? 

• Vad anser du är bra med att involvera barnen? 

• Hur gör ni föräldrarna delaktiga i dokumentationen och den pedagogiska 

dokumenteringen? 

 

 


