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Abstrakt 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och 

inflytande i pedagogisk dokumentation. Studien har utgått från den sociokulturella teorin och för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Enskilda kvalitativa 

intervjuer har genomförts med fyra förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet visar att barns 

delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation både ses som en möjlighet och en utmaning 

för förskollärare. Möjligheterna med pedagogisk dokumentation är bland annat att synliggöra barns 

röster och förslag till fortsatt undervisning. Resultatet visar även att det finns en tvetydighet 

gällande dokumentation och pedagogisk dokumentation samt barns delaktighet och barns 

inflytande. Det krävs därmed en samsyn på olika begrepp i förskolan för att skapa möjligheter och 

inte hinder för barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Dialog, 

interaktion och reflektion mellan barn och förskollärare framstår som betydande för att möjliggöra 

barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen.  

 

 

Nyckelord: Delaktighet, dokumentation, förskola, förskollärare, inflytande, pedagogisk 

dokumentation. 

Keywords: Documentation, influence, participation, preschool, preschool teacher, pedagogical 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka alla förskollärare som har deltagit i studien, utan ert bidrag hade 

denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka våra nära och kära som har varit ett stort 

stöd under denna period, lagt ner tid för att korrekturläsa vårt arbete och som stått ut med oss när 

vi varit pessimistiska. Ett stort tack till våra handledare Susanne Westman och Kerstin Löf som 

stöttat och hjälpt oss på vägen! Vi vill även tacka våra klasskamrater i handledningsgruppen för 

eran support och stöd. Till sist vill vi tacka varandra för ett utmärkt arbete och för att vi kämpat in 

i det sista! 

Amanda Tällberg och Josefine Andersson.   
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1. Inledning 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som blev allt vanligare i Sverige under slutet av 1990-

talet och som även skrevs in i förordet för förskolans första läroplan, men som senare togs bort 

(Elfström, 2013; Utbildningsdepartementet, 1998). Pedagogisk dokumentation beskrevs som ett 

redskap för att möjliggöra barns tankar, kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt för 

förskolan (ibid.). Det finns mycket forskning om arbetssättet, både äldre och nyare som fortsätter 

redogöra hur pedagogisk dokumentation kan användas samt vilka fördelar det kan medföra i 

förskolan (Elfström, 2013; Palmer, 2012; Åberg & Lenz Taguchi, 2018). I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) står det att barn ska få möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande över 

utformningen av utbildningen, vilket även innefattar den pedagogiska dokumentationen. 

Förskollärare har därför ett särskilt ansvar över att skapa möjligheter för att varje enskilt barn får 

ett påtagligt inflytande över utbildningens innehåll och arbetssätt (ibid.). Pedagogisk 

dokumentation kan användas som ett underlag till förskolans utvärdering och möjlighet till 

utveckling inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet (Palmer, 2012). Många forskare, 

exempelvis Bath (2012), Lindgren (2012), Palmer (2012), et cetera. lyfter vikten av barns 

delaktighet i pedagogisk dokumentation, för att till exempel fånga upp barns intressen, tankar och 

utforskande. Palmer (2012) menar att det är viktigt att barn är delaktiga i dokumentationen och 

dialogen om materialet som samlas in. Dialog och reflektion i arbetslaget samt med barn är 

väsentligt för att pedagogisk dokumentation ska vara bidragande till förskolans utvärdering och 

utveckling (ibid.).   

 

Pedagogisk dokumentation är ett vanligt redskap för förskollärare i Sverige idag, trots detta är 

pedagogisk dokumentation något som kräver kompetens och medvetenhet hos förskollärare (Lenz 

Taguchi, 2013). Lenz Taguchi framhåller att förskollärare upplever det utmanande att göra 

dokumentationen pedagogisk tillsammans med barn och allt för ofta stannar det i dokumentation 

och övergår inte till pedagogisk dokumentation. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

tar upp att det finns begränsad kunskap hos förskollärare om pedagogisk dokumentation och 

specifikt hur de analyserar och använder dokumentationen. Detta resulterar i att barns möjlighet 

till delaktighet och utövandet av inflytande i pedagogisk dokumentation minskar eller försvinner 

helt (ibid.). Trots 22 år av forskning som synliggör fördelarna med pedagogisk dokumentation i 

Sverige, upplever vi att det fortfarande finns förskollärare som saknar kunskaper om redskapet och 

vad som gör en dokumentation pedagogisk. Enligt våra erfarenheter från VFU:er och som 

timvikarier inom förskolan har vi själva upplevt bristande kunskaper hos förskollärare om 

pedagogisk dokumentation och barns delaktighet och inflytande. Därför riktar sig vår studie mot 

hur förskollärare beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet 

och inflytande. Vår studie hoppas kunna bidra till en större förståelse om hur barns delaktighet och 

inflytande tar sig i uttryck genom den pedagogiska dokumentationen samt hur viktig det är att skapa 

möjligheter för barns delaktighet och inflytande.  



2 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet 

och inflytande i den pedagogiska dokumentationen.  

● Hur ser förskollärare på barns delaktighet i pedagogisk dokumentation? 

● Hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga i pedagogisk dokumentation? 

● Vad innebär barns inflytande i pedagogisk dokumentation för förskollärare? 

2.1. Arbetsfördelning 

Hela studien är utförd gemensamt, vi har bearbetat och omarbetat alla delar gemensamt. 

Insamlandet av data, läsning och tolkning av litteratur och tidigare forskning har gjorts med lika 

stor delaktighet hos oss båda. 
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3. Bakgrund  

Denna del kommer inledas med en kort redogörelse för och definition av systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. Därefter bakgrunden och ett nuläge avseende pedagogisk 

dokumentation och barns delaktighet och inflytande förankrat i såväl styrdokument som i tidigare 

forskning. Avslutningsvis kommer en genomgång av den sociokulturella teorin som är studiens 

teoretiska utgångspunkt.  

3.1. Systematiskt kvalitetsarbete 

Pedagogisk dokumentation är en av metoderna som används i det systematiska kvalitetsarbetet för 

att kontrollera och underbygga kvalitetsbedömningar i förskolan (Håkansson, 2017). Med andra 

ord används pedagogisk dokumentation för att dokumentera och samla in data som används som 

underlag i det systematiska kvalitetsarbetet (ibid.). Därför är det relevant att beskriva och redogöra 

för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan i relation till studiens syfte.  

 

Under mitten av 1990-talet kritiserade Skolverket kommuner i Sverige gällande brister i arbetet 

med utvärdering och utveckling av förskolans utbildning (Håkansson, 2017). Bland annat handlade 

dessa brister om avsaknad av dokumentation gällande uppföljning och utvärdering (ibid.). Syftet 

med införandet av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp, analysera, dokumentera och 

utveckla utbildningen så att den uppfyller nationella mål (Skolverket, 2015a). Skolverket (2015a) 

samt Öqvist och Cervantes (2018) lyfter det systematiska kvalitetsarbetet som en viktig del i 

förskolans utvärdering och utveckling, eftersom utbildningen ska främja och skapa bästa möjliga 

förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 

innefattar därför nationella mål, krav och riktlinjer och andra uppsatta mål och riktlinjer 

(Håkansson, 2017). Insulander och Svärdemo Åberg (2014) menar att arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete innebär en bedömning om hur väl förskolan jobbar med kunskaper, grundläggande 

värden och uppgifter som nämns i förskolans läroplan. Arbetet följer en bestämd ordning av steg 

som innefattar “planering, genomförande, observation, dokumentation, utvärdering och analys av 

kvalitet vad gäller barns lärande och utveckling” (ibid., s.2). I det systematiska kvalitetsarbetet ska 

alla parter som är berörda, det vill säga ledning, personal, barn och vårdnadshavare, ges inflytande 

(Håkansson, 2017). Enligt Håkansson möjliggörs förståelse och lärande genom inflytande och 

kommunikation, vilket beskrivs som en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet (ibid.).   

 

Eidevald (2017) poängterar att förskolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Med vetenskaplig grund menas att utbildningen ska ta utgångspunkt i vetenskaplig 

forskning och teorier. Förskolan ska kritiskt granska och värdera såväl arbetssätt som innehåll i 

förskolans utbildning och undervisning i relation till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter (ibid.). Skolverket (2015b) beskriver beprövad erfarenhet som något större än bara 

erfarenheter som har prövats flera gånger. Erfarenheten ska vara prövad av många, prövad under 

en längre tid, systematiskt dokumenterad och på något sätt redogjord och delad med andra. Den 



4 

ska även vara kritiskt granskad i kollegiala sammanhang utifrån specifika kriterier som är av 

betydelse för utbildningens innehåll (ibid.). Även Vallberg Roth (2014) menar att förskollärare 

måste göra professionella bedömningar i det systematiska kvalitetsarbetet, som ska bygga på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med 

hög kvalitet krävs det insamling av relevanta underlag för att kunna utvärdera, analysera och 

genomföra ett förbättringsarbete i förskolan (Håkansson, 2017). I förskolans läroplan (Skolverket, 

2018) framgår det att förskollärare har ansvaret att se till att varje barns lärande och utveckling 

systematiskt och kontinuerligt dokumenteras och analyseras. Detta krävs för att göra en utvärdering 

av vilka möjligheter förskolan skapar för barn att lära och utvecklas utifrån läroplanens mål (ibid.).  

3.2. Pedagogisk dokumentation 

Under denna del redogörs det för framväxten av redskapet pedagogisk dokumentation, följt av en 

beskrivning om vad som gör en dokumentation pedagogisk. Avslutningsvis redogörs det för hur 

pedagogisk dokumentation används i förskolan idag.  

3.2.1. Framväxten av pedagogisk dokumentation 

Ungefär 1960- till 1980-talet sågs barn ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, det vill säga 

antaganden om att alla barn utvecklas på samma sätt och att det fanns stadiemodeller som alla barn 

följde i sin utveckling (Qvarsell, 2003; Säljö, 2017). Forskning och förskolan hade en 

standardiserad bild och ett universalistiskt tänkande om barn, oberoende av miljö och kontext 

(Qvarsell, 2003). I förskolan användes barnobservationer för att bedöma barns utvecklingsnivå, 

både fysiskt, psykiskt och socialt (Lenz Taguchi, 2013). Barnobservationer användes inte för att 

observera barns läroprocesser, utan strävade mot att vara objektiva och bedömde samt utvärderade 

barn mot bestämda kategorier och modeller (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Denna barnsyn var 

inte bara i Sverige, utan detta var den rådande barnsynen internationellt. Det var i samband med 

pedagogiska dokumentation som synen på barn började ifrågasättas (ibid.). I slutet av 1960-talet 

började förskollärare på förskolor i Reggio Emilia att utveckla arbetsredskapet, som vi idag kallar 

pedagogisk dokumentation, för att skapa ett samhälle som värderade barns demokratiska rättigheter 

och kunskaper (Lenz Taguchi, 2013). På förskolor i Reggio Emilia används dock bara begreppet 

dokumentation och inte pedagogisk dokumentation (Dahlberg & Elfström, 2014). Begreppet 

pedagogisk dokumentation skapades i Sverige för att synliggöra skillnaden som svenska forskare 

och förskollärare ser mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Pedagogisk lades till 

eftersom det visar att någon arbetat med dokumentationen genom till exempel reflektion eller 

analys (ibid.). På förskolor i Reggio Emilia bestod redskapet till större del av anteckningar över 

dialoger och samtal mellan barn samt mellan barn och förskollärare, men också av observationer 

(Elfström, 2013). Dokumentation kunde skapa möjligheter för förskollärarna att reflektera över 

deras egen syn på barns lärande. Dokumentationen kunde även synliggöra hur de generella stadie-

teorierna som rådde inte stämde överens med barns utveckling på förskolan. Detta ledde till att de 

utvecklade ett förbättrat arbetssätt för att utmana stadie-teorierna, eftersom både barns och 

förskollärarnas lärprocesser dokumenterades (ibid.).   
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Under 1980-talet började den sociokulturella teorin konkurrera med utvecklingspsykologin i både 

samhället och i skolan, vilket också var en anledning till att pedagogisk dokumentation blev 

intressant i Sverige (Säljö, 2017). Forskare och förskollärare i Sverige initierade ett 

erfarenhetsutbyte med förskolor i Reggio Emilia i Italien under 1980-talet för att synliggöra 

ovisshet, ojämlikheter och välkomna det oväntade och överraskningar till förskolorna (Dahlberg et 

al., 2014; Elfström, 2013). Begreppet pedagogisk dokumentation började introduceras i svenska 

förskolor vid detta erfarenhetsutbyte (ibid.). Begreppet började användas med en tydlig koppling 

till reflektion och de läroplansteoretiska frågorna vad, hur, varför, när och vem (Elfström, 2013). 

Det var i samband med ny forskning i Sverige under 1990-talet som teorier och arbetssätt inom 

utvecklingspsykologin började ifrågasättas då ojämlikheter i samhället började synliggöras och 

normaliseras i både Sverige och internationellt (Lenz Taguchi, 2013). Detta är ytterligare en 

anledning varför redskapet som användes på förskolor i Reggio Emilia blev intressant för Sverige 

(Elfström, 2013). Redskapet kunde hjälpa till att synliggöra bland annat barns demokratiska värde 

och ojämlikheter i relationer. Stockholmsprojektet var en fortsättning på erfarenhetsutbytet med 

förskolor i Reggio Emilia och var drivande i hur pedagogisk dokumentation infördes i Sverige. Det 

kallades för Pedagogik i en föränderlig omvärld och ägde rum mellan 1993 och 1996. Sju förskolor 

i Stockholm ingick i projektet och prövade redskapet pedagogisk dokumentation som omformades 

mot svenska förhållanden. Resultatet från Stockholmsprojektet gjorde att förskollärare i delar av 

Sverige skapade nätverk för att utveckla och utforska pedagogisk dokumentation som 

utvärderingsform, på eget initiativ och ibland kommunernas initiativ. Under 1997 började barns 

inflytande och demokratiska rättigheter att diskuteras, vilket medförde att pedagogisk 

dokumentation började användas som ett redskap i förskolan (ibid.).   

 

I den första läroplanen för förskolan lades vikten bland annat på att utbildningen skulle ha barns 

tankar, kunskaper och erfarenheter som utgångspunkt och pedagogisk dokumentation beskrevs 

som ett redskap för att möjliggöra det (Elfström, 2013; Utbildningsdepartementet, 1998). I Lpfö 

98 står det att: “genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och 

bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). Det framkom även att pedagogisk 

dokumentation värderades som ett viktigt redskap för att möjliggöra uppföljning och utvärdering 

av utbildningen (ibid.). Förordet till läroplanen togs bort 2005 (SKOLFS 2005:11) och även 

begreppet pedagogisk dokumentation togs bort. Vid den första större revideringen av förskolans 

läroplan 2010 (Skolverket, 2010) tillkom kapitlet uppföljning, utvärdering och utveckling. I detta 

kapitel framkom det att förskolan kontinuerligt och systematiskt ska planera, följa upp och utveckla 

utbildningen, samt att all personal ska vara delaktiga i genomförandet och att även barnen ska ges 

möjlighet till deltagande. Själva begreppet pedagogisk dokumentation skrivs inte ut, men det går 

däremot att se likheter mellan kapitlet uppföljning, utvärdering och utveckling och pedagogisk 

dokumentation. Till exempel att förskollärare ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla 

utbildningen, vilket anses vara synonymt med pedagogisk dokumentation då förskollärare kan 

använda det för att förlänga ett lärande genom dialog och reflektion. Eller att barns engagemang, 
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erfarenheter, frågor och utforskande ska dokumenteras och synliggöras, vilket också är synonymt 

med pedagogisk dokumentation då barns erfarenheter, frågor och intressen bör vara 

utgångspunkten (ibid.). Istället släpptes ett stödmaterial från Skolverket (Palmer, 2012) som en 

introduktion till pedagogisk dokumentation i syfte att användas som stöd till det systematiska 

kvalitetsarbetet. Än idag finns pedagogisk dokumentation inte utskrivet i den rådande läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2018).  

3.2.2. Pedagogisk dokumentation i förskolan 

Många förskolor i Sverige använder sig av pedagogisk dokumentation som ett dagligt redskap 

(Lenz Taguchi, 2013). Lenz Taguchi framhåller dock att förskollärare ofta dokumenterar i överflöd 

men har svårigheter i att göra dokumentationen pedagogisk. Det blir därför viktigt att definiera 

skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation, eftersom det handlar om hur 

förskollärare använder och arbetar med dokumentationen i förskolan (Dahlberg et al., 2014). En 

dokumentation blir pedagogisk när den används för att ett lärande ska förlängas, som till exempel 

genom diskussioner eller dialoger som medför förändrade tankar och erfarenheter (Palmer, 2012; 

Sheridan, 2015). Pedagogisk dokumentation är en metod och ett redskap för att synliggöra 

förståelse, perspektiv, processer och tankar i förskolan. Barn och förskollärare kan tillsammans 

reflektera över material som samlas in och kan synliggöra det som händer i praktiken för både barn, 

personal och vårdnadshavare i den pedagogiska dokumentationen (ibid.). Pedagogisk 

dokumentation bygger därför på att dokumentationen leder till analys, reflektion och tolkning 

enligt Emilsson och Pramling Samuelsson (2014). Åberg och Lenz Taguchi (2018) menar att 

praktik och teori möts i den pedagogiska dokumentationen, till exempel genom att den kan spegla 

hur förskollärare förhåller sig till barn. Dahlberg et al., (2014) skriver att: “genom dokumentation 

kan vi lättare se och ställa frågor om vilken bild av barnet - och vilka diskurser - vi har 

förkroppsligat och producerat och vilken röst, vilka rättigheter och vilken ställning barnet har fått 

inom våra förskoleinstitutioner” (s. 261). Utgångspunkten för pedagogisk dokumentation bör vara 

barns intresse, utforskande och lärande, vilket innebär att pedagogisk dokumentation i det 

systematiska kvalitetsarbetet kan möjliggöra en granskning av utbildningens kvalitet och 

måluppfyllelse (Palmer, 2012). Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan börjar därför 

alltid i mitten av praktiken, eftersom syftet är att förstå, förändra och utveckla den tillsammans med 

barnen på olika sätt (Lenz Taguchi, 2013).   

 

Dahlberg och Elfström (2014) lyfter tre konstruktioner som visar hur pedagogisk dokumentation 

kan förstås på olika sätt. Dessa konstruktioner kan ses som “... en form av ‘traveling libraries’, som 

idag färdas runt världen och …. som i mötet med skilda nationella sammanhang, men även skilda 

vetenskapliga paradigm, förändras, naturaliseras och neutraliseras i relation till specifika kulturella 

sätt att tänka och handla” (ibid., s. 288). Efter att pedagogisk dokumentation introducerats i Sverige 

och svenska förskolor, har både syftet och användningen av pedagogisk dokumentation utvecklats 

och omformats med åren. Förändring av begreppet och användningen medförde att dessa tre 

konstruktioner skapades. Den första konstruktionen pedagogisk dokumentation som reflekterande 
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praktik och formativ utvärdering handlar om att pedagogisk dokumentation är ett redskap för att 

reflektera och skapa ny kunskap genom att vara medforskare samt att det används för att göra en 

formativ utvärdering av utbildningen. Den andra konstruktionen pedagogisk dokumentation som 

redskap för att utmana dominerande diskurser handlar om att pedagogisk dokumentation används 

som ett redskap för att utmana förväntningar och dominerande diskurser som finns om barn, vad 

de kan och inte, samt syn på miljö, lärande och kunskap. Den tredje konstruktionen pedagogisk 

dokumentation som transformativ kraft går ut på att sätta fokus på barns lärstrategier, processer 

och meningsskapande samt att som förskollärare aktivt lyssna och fånga upp barns tankar (ibid.).  

 

Pedagogisk dokumentation som är tillgänglig för barn möjliggör att de på egen hand kan utforska 

och uppleva sina erfarenheter på nytt och flera gånger genom dialog och samspel även utan 

förskollärarens närvaro (Palmer, 2012). Allt eftersom dokumentationstillfället är avslutat och 

reflektionerna nedskrivna, kan en tillgänglig pedagogisk dokumentation fortfarande skapa nya 

reflektioner och erfarenheter hos barn som kan omformas på oändliga sätt genom interaktionen och 

från nya och oväntade synvinklar (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). I Elfströms (2013) studie 

framgick det att medverkande förskolor använde pedagogisk dokumentation främst för att försöka 

få fatt i vad barn funderade över och ville fortsätta utforska. Förskollärarna i studien ville att all 

pedagogisk dokumentation skulle gå att återbesöka flera gånger, både för avläsning, dialog och 

analys. Elfström kom fram till att pedagogisk dokumentation ska bearbetas som “... en händelse 

som skapar mening i ögonblicket, ögonblick där dokumentationen inte redan är bestämd i sin 

betydelse” (ibid., s. 255). Pramling Samuelsson och Williams (2015) samt Åberg och Lenz Taguchi 

(2018) menar att barn gärna vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Dialogen lyfts därför 

som väsentlig mellan förskollärare och barn, eftersom det kan bli det vitala för att möjliggöra barns 

lärande och utveckling. Därför kan pedagogisk dokumentation snarare ses som ett verb, något som 

görs och inte något som är (ibid.).  

 

Under dialogen kan förskollärare utmana barn ytterligare “… i ett reflekterande över det som pågår 

medan det pågår” (Palmer, 2012, s. 16). Förskollärare är de som ska skapa möjligheter för barn att 

“... vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning …” (Skolverket, 2018, s. 16). Från 

Holmbergs (2015) studie framkom det att tidsbrist påverkar hur mycket pedagogisk dokumentation 

används i förskolan. Det är inte bara planeringstiden som upplevs kort och som ska behandla många 

olika delar, utan även dokumentationsprocessen upplevs stressig för förskollärare. Förskollärare 

upplevde inte att de hann dokumentera barns lärande samtidigt som de skulle leda och utforska i 

aktiviteten tillsammans med barnen (ibid.). 

3.3. Barns delaktighet och inflytande  

Under denna del beskrivs barns delaktighet och inflytande i relation till styrdokument och lagar 

följt av en redogörelse för barnperspektiv respektive barns perspektiv. Därefter kommer en 

redogörelse för barns delaktighet och inflytande i både förskolan och pedagogisk dokumentation, 

följt av en delaktighetsstege som särskiljer delaktighet och inflytande. 
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3.3.1. Barns delaktighet och inflytande i styrdokument och lagar i förskolan 

År 1989 infördes FN:s konvention om barns rättigheter (SFS 2018:1197; UNICEF, 2016) som 

fastställer att barn har rätten att uttrycka sig i alla frågor som rör dem, samt att de har rätten att 

uttrycka sina egna åsikter. Detta har haft en stor påverkan på vilket inflytande barn har över sin 

situation och utbildningen i förskolan (ibid.). Den första läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 

tillämpades år 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998). I den framgår det att barns behov och 

intressen skulle ligga till grund för utformningen och planeringen av utbildningen. Ansvaret för 

barns delaktighet och inflytande delades in i tre områden, förskolans ansvar, all personal på 

förskolan och arbetslagets ansvar. Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar förmågan att ge 

uttryck för sina åsikter och tankar för att möjliggöra för barn att påverka sin situation, samt delta i 

beslutsfattande för att utveckla en förståelse för de demokratiska principerna. Alla i förskolan ska 

arbeta för att det enskilda barnet utvecklade viljan och förmågan att ta ansvar och utöva inflytande 

i utbildningen. Arbetslagets ansvar är att möjliggöra för alla barn att påverka utbildningens 

arbetssätt och innehåll samt vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen. De ansvarade även för 

att alla barn oavsett kön skulle få lika stort inflytande (ibid.).   

 

2010 skrevs förskolan in i skollagen (SFS 2010:800). Även där betonas att barn ska få inflytande 

över utbildningen, men att typen av inflytande ska anpassas efter barns mognad och ålder. 

Skollagen nämner också att barn ska få möjlighet till stöd och hjälp i sitt utövande av inflytande 

(ibid.). Förskolans rådande läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) tar utgångspunkt i både FN:s 

barnkonvention (SFS 2018:1197) och i skollagen (SFS 2010:800) och även i den skrivs det ut att 

utbildningen ska planeras utifrån barnen. I läroplanen (Skolverket, 2018) står det att förskolan ska 

ansvara för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin förmåga och sitt intresse att formulera sina 

tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. Förskolläraren ansvarar över att varje enskilt 

barn får ett påtagligt inflytande över utbildningens arbetssätt. Hela arbetslaget har i sin tur ansvar 

över att främja barns förmåga att utöva inflytande och att vara delaktiga i utbildningen samt se till 

att alla barn får lika mycket inflytande över och plats i utbildningen vilket är i enlighet med 

barnkonventionen som även blev svensk lag 2019 (SFS 2018:1197; Skolverket, 2018; UNICEF, 

2016). 

3.3.2. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv och barns perspektiv är begrepp som ofta förekommer i förskolans utbildning för 

att synliggöra vems perspektiv som ligger till grund i exempelvis dokumentation (Svenning, 2011). 

Barnperspektivet utgår från den vuxnes föreställningar om vad den tror ett barn tänker, känner, kan 

och agerar (Halldén, 2003; Svenning, 2011). Perspektivet formas mot vad vuxna tror är det bästa 

för barnet, vad som intresserar barnet mest och det innebär att det är vuxnas objektifiering av barn 

som är utgångspunkten (Sommer & Pramling Samuelsson, 2011). Enligt Qvarsell (2003) kan 

barnperspektiv innebära hur barn ser på sin tillvaro, sig själva, sina villkor och hur de själva är, 

men även hur vuxna ser på barn. Vuxnas syn på barn och deras behov gör att beslut oftast baseras 
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utifrån deras egna erfarenheter om vad ett barn behöver. Viktigt att tänka på är dock att även om 

beslut tas för barns bästa kan det ibland komma i konflikt med barns vilja och rätt att säga sin sak 

om situationen. Förskollärares barnperspektiv kan antingen hindra eller möjliggöra för barn 

beroende på hur den utövas och anpassas till det individuella barnet (ibid.). Ett barns perspektiv i 

sin tur grundar sig på barnets egna upplevelser, erfarenheter, förståelser, känslor och tankar 

(Sommer & Pramling Samuelsson, 2011). Varje barn har sitt eget individuella perspektiv och i ett 

barns perspektiv är barnet subjektet i sin egen omvärld. Perspektivet är något som förändras över 

tid och innebär att ett barns perspektiv inte behöver se ut på samma sätt igår som det gör imorgon. 

Det förändras under livets gång och är i ständig utformning (ibid.). Även barns perspektiv kan 

innebära olika saker, i detta fall beroende på vilken innebörd begreppet perspektiv ges (Qvarsell, 

2003). Perspektiv kan ses som ett sätt att se något, en teori men även utsiktspunkt och position. 

Oftast betyder det att se något från ett perspektiv eller att befinna sig i ett perspektiv (ibid.). 

 

Ett barncentrerat arbetssätt lyfts mot ett barnperspektiv och barns perspektiv i förskolan och krävs 

för att utforma utbildningen mot barns behov (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Barnet känner 

sig själv bäst och det är barnet som ska frågas och uppmärksammas för att få svar och åsikter om 

hur barnet upplever en viss situation eller förskolan (Sommer & Pramling Samuelsson, 2011). För 

att barnen i förskolan ska få möjligheter att uttrycka sig och ta del i besluts- och pedagogiska 

processerna måste förskollärare se barns delaktighet och inflytande som en utgångspunkt (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). Synliggörandet av barns perspektiv i den pedagogiska 

dokumentationen skapar möjligheter för barn att vara delaktiga och få inflytande över det som ska 

anses vara viktigt i förskolan (Svenning, 2011).  

3.3.3. Barns delaktighet och inflytande i förskolan 

Barns delaktighet i förskolan kan beskrivas på olika sätt och betyda olika saker menar Elfström 

Pettersson (2015). Barns delaktighet kan till exempel vara aktivt, passivt, inkluderande, 

exkluderande, påtvingat eller frivilligt. Det kan även innefatta att bli lyssnad på, få samråda med 

någon annan eller ha en inverkan på situationer (ibid.). Barns delaktighet i förskolan handlar bland 

annat om att de ges möjlighet till att forma sin egen uppfattning och att erfara att någon vill lyssna 

på det som de uttrycker (Eriksson, 2014). Delaktighet kan vara att få ta del av något eller få vara 

med i själva processen, även om det är något som någon annan redan bestämt (Arnér, 2009; Arnér 

& Tellgren, 2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barns delaktighet och 

barns perspektiv är beroende av varandra och skapar möjlighet för barn att få uttrycka sina 

upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor i förskolan. För att möjliggöra barns delaktighet måste 

förskolläraren inta ett förhållningssätt som innefattar att se, lyssna och försöka förstå hur barn erfar 

och förstår världen. “Ett förhållningssätt där barns delaktighet leder till ett reellt inflytande och 

konkret tillvaratagande av barns perspektiv i olika pedagogiska sammanhang” (ibid., s. 71). 

Pramling Samuelsson och Sheridan lyfter att förskollärare kan lyssna på barn utan att de får vara 

med och påverka sin egen situation. Men att det först är när barn tas på allvar som delaktighet i 

förskolan möjliggörs (ibid.). Barn måste ges utrymme för att kunna vara delaktig och tillföra 
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kunskap eller vara medskapare i förskolan (Bergnehr, 2019). Om förskollärare inte skapar detta 

utrymme för barn, kan barn fortfarande bli utan makt i relation till andra (ibid.). 

 

Elfström (2013) visar i sin studie att barns delaktighet är nödvändig för deras lärande, eftersom det 

sker mitt i det aktiva samspelet och i själva görandet. Barns delaktighet kan ses på olika sätt och 

förskollärare tolkar oftast barns delaktighet utifrån hur aktiva eller engagerade barnet är i en 

situation (Eriksson, 2007). Delaktiga barn anses vara de som aktivt deltar, tar beslut och bestämmer 

saker under aktiviteter. Barn kan även räknas som delaktig genom att ha ett engagemang över vad 

som händer. Ett icke deltagande barn som inte verkar visa något större engagemang för situationen 

som förskolläraren uppfattar, kan därför tolkas som ett passivt barn. Ett barn som är passivt eller 

tyst behöver dock inte nödvändigtvis vara icke-deltagande (ibid.). Barns valmöjligheter i relation 

till sitt deltagande, de vill säga samtycke, anses vara problematiskt och komplicerat för 

förskollärare eftersom den pedagogiska dokumentationen är en del av vardagen i förskolan 

(Svenning, 2011).  

 

Arnér och Tellgren (2006) lyfter vikten av att förskollärare kan definiera och skilja på begreppen 

delaktighet och inflytande i förskolan, eftersom det inte finns någon tydlig allmän definition av 

begreppen. För att tillämpa barns inflytande krävs det att förskollärare och övrig personal är insatta 

i vad som krävs för att möjliggöra detta, då barn oftast bara erbjuds delaktighet eller styrt inflytande 

(ibid.). Barns inflytande i utbildningen och i pedagogisk dokumentation menar Dahlbeck och 

Westlund (2015) är viktigt för att förskollärare ska kunna försöka närma sig barns perspektiv. Arnér 

och Tellgren (2006) kom fram till att barn i förskolan allt för ofta endast har styrt inflytande eller 

inget alls och förskollärare bestämde viktiga aspekter som hur, när, var och hur länge. Barns 

inflytande beskrivs som komplext och har därför nästan alltid något som begränsar det i förskolan. 

Det är oftast en ojämn relation mellan förskollärare och barn i förskolan, trots att barnet ska vara 

utgångspunkten inom alla områden i förskolan. Arnér och Tellgren ställer sig frågan vilka 

möjligheter barn i förskolan faktiskt har, eftersom barn oftast bara får vara med och påverka sådant 

som förskollärare i själva verket redan bestämt (ibid.). Bergnehr (2019) lyfter att ett barns 

inflytande kan påverka ett annat barns inflytande och därför måste förskollärare vara medvetna om 

vilka utrymmen som de skapar. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att barns 

möjlighet till inflytande i förskolan anses vara problematiskt i och med att det finns styrdokument 

och lagar som förskolläraren måste förhålla sig till.  

3.3.4. Barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation 

Palmer (2012) poängterar vikten av barns delaktighet i pedagogisk dokumentation samt att göra 

den till en del i vardagen för både barn och förskollärare. Barns perspektiv kan synliggöras i den 

pedagogiska dokumentationen om barn är delaktiga och får utöva inflytande. Genom dialogen kan 

det även skapas möjlighet att barn får en talan i processen (Bath, 2012). Dialog och reflektion över 

dokumentationen tillsammans med barn anses därför vara viktigt eftersom de är bärare av sina egna 

erfarenheter och tankar. Även om barnen inte är de som håller i den pedagogiska dokumentationen 
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är deras deltagande fortfarande viktig eftersom de kan vara med och tolka datan som tagits fram. 

Exempelvis att barn får vara delaktig i tolkningen av vilket typ av lärande som skedde i den 

dokumenterade aktiviteten (ibid.). Svenning (2011) poängterar att barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation inte endast ska vara barns alster, utan att barn ska vara delaktiga och ha inflytande 

i själva arbetssättet. “Vägen blir till medan man går den … Men man måste börja gå” (ibid., s.106). 

Elfström Pettersson (2015) framhåller att förskollärare bör vara medveten om sitt förhållningssätt 

till barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Att vara lekfull och 

känslomässigt närvarande nämner Elfström Pettersson som viktiga drag hos förskollärare när det 

kommer till deras förmåga att inta ett barns perspektiv. Lindgren (2012) belyser en förskollärares 

tankar om att låta barnen vara producenter av pedagogisk dokumentation. En förskollärare framhöll 

att resultatet troligen skulle bli väldigt lärorik och intressant och argumenterar även för att de ska 

våga släppa makten till barnen. Det handlar om att förskollärare måste ha modet att dela på makten 

med barnen för att möjliggöra deras aktiva deltagande i pedagogisk dokumentation. Om makten 

mellan barn och förskollärare fördelas kan de bli likvärdiga partners (ibid.). För att barnen ska få 

ett reellt inflytande i förskolan måste förskollärarna därför reflektera över att makt inte är något 

enbart de vuxna kan hålla i, utan något som kan delas och förhandlas med barnen (Dahlbeck & 

Westlund, 2015).   

 

Det framkommer i Erikssons (2007) studie att förskollärare känner att det finns hinder för barns 

delaktighet i pedagogisk dokumentation. Bland dessa är utbildningens struktur och rutiner gällande 

vad som anses vara förskollärarens ansvar, samt att det inte finns några konkreta eller tydliga 

tillvägagångssätt för att låta barnen vara med och påverka i den pedagogiska dokumentationen 

(ibid.). I Lindgrens (2012) studie framkommer tid som ett annat hinder. Här blir hindret att 

förskollärare finner arbetet med pedagogisk dokumentation tidskrävande, men menar att det lätt 

kan lösas. Däremot framgick det i förskollärarens beskrivning att barns enda deltagande i dessa 

lägen var som subjekt att bli sedda, inte genom att vara delaktiga i själva processen. Lindgren 

trycker på att det är viktigt att barnen faktisk är delaktiga för att deras perspektiv ska synliggöras 

och inte bara förskollärares perspektiv av barn (ibid.). En svårighet som kan finnas med barns 

delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation kan vara att få med barnen i 

reflektionsprocessen (Bath, 2012). Detta gäller specifikt barngrupper där de sällan är delaktiga och 

inte är vana vid att delta i reflektionsprocessen. Barnen har inte fått nog med tillfällen att vänja sig 

vid konceptet av att reflektera och dela med sig av sina tankar, vilket i sin tur kan resultera i att 

barnen är väldigt tystlåtna vid reflektionen eller inte vågar dela med sig av sina tankar (ibid.).  

 

3.3.5. Ett sätt att särskilja delaktighet och inflytande  

 

Efter att FN:s barnkonvention publicerades kom ett flertal publikationer om hur barns delaktighet 

kunde tillämpas i praktiken. Bland dessa var Roger Harts delaktighetsstege som har fått stort 

inflytande och spridning efter dess publikation år 1992 (Shier, 2001). Delaktighetsstegen består av 

åtta steg varav steg ett till tre klassificeras som icke-deltagande. Steg fyra till sex klassificeras som 
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deltagande och steg sju till åtta klassificeras som inflytande. Första steget i stegen kallas 

manipulation, ett begrepp som vanligtvis inte förekommer i förskolan (Hart, 1995). Det andra 

steget, barn som dekoration, syftar till att barnen deltar i aktiviteter men har ingen förståelse till 

varför de gör det. Tredje steget, symboliskt, innebär att barn blir efterfrågade att delge sina åsikter 

om en specifik fråga, men tas sedan inte seriöst. Det fjärde steget, barn är informerade - vuxna 

beslutar, går ut på att de vuxna bestämmer projektet och barn anmäler sig. Barn förstår projektet 

och de vuxna respekterar barns synpunkter. Steg fem, konsulterade och informerade, innebär att 

aktiviteter är designade och genomförs av en vuxen men att barnen rådfrågas. Barnen har full 

förståelse över processen och deras synpunkter tas på allvar. Det sjätte steget, vuxen initierat - 

gemensamt beslut med barn, handlar om att vuxna har den inledande idéen men att barnen är 

involverade i varje steg av planeringen och genomförandet. Barns synpunkter blir övervägda och 

de får vara delaktiga i beslutsprocessen. Sjunde steget, barn initierar och styr, innebär att barn har 

inflytande genom att de kommer med idéer och bestämmer hur de ska genomföras medan de vuxna 

finns tillgängliga vid behov och intar inte en ledarroll. Det sista steget är, barn initierar - 

gemensamt beslut med vuxen. Här bjuder barnet in den vuxna som får vara med i en del av 

beslutsfattandet. Barnet och den vuxna blir därmed jämlika partners i beslutsfattandet (ibid.). 

3.4. Studiens teoretiska utgångspunkt 

I denna del presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Studien utgår från den sociokulturella 

teorin eftersom fokuset riktas mot hur förskollärare ser på och utgår från barns delaktighet och 

inflytande i pedagogisk dokumentation. De begrepp utifrån den sociokulturella teorin som har 

betydelse för studien är appropriering, dialog, interaktion, kontext, mediering, reflektion och 

samspel (Säljö, 2017).  

3.4.1. Sociokulturell teori 

Studiens syfte bygger på att förskollärare och barn i förskolan använder sig av interaktion, 

kommunikation och samspel i relation till den pedagogiska dokumentationen (Jakobsson, 2012). 

Dialog och reflektion framträder som viktiga delar för barns lärande och utveckling i förskolan 

(Dysthe, 2003a; 2003b). Under utbildningen finns det potential för barn att appropriera kunskaper, 

erfarenheter och förstå sin omvärld genom dialog men även interaktion (Arnér, 2009; Arnér & 

Tellgren, 2006; Säljö, 2017). Förskolläraren är den som skapar förutsättningar och möjligheter för 

barn i förskolan och är den som kan stödja barnet med begrepp och tankemönster som den inte 

behärskar (ibid.). I relation till studien är dialog, interaktion och samspel väsentligt för barns 

delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Dialog, interaktion och reflektion 

framträder även som förutsättningar för att göra en dokumentation pedagogiskt, de vill säga 

förutsättningar för att ett lärande ska förlängas (Palmer, 2012). Därför anses den sociokulturella 

teorin är relevant mot studiens syfte eftersom både pedagogisk dokumentation och barns 

delaktighet och inflytande möjliggörs mot centrala begrepp i den sociokulturella teorin. I den 

sociokulturella teorin erövrar och skapar människan kunskap utifrån den miljön uppväxten sker i, 
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de vill säga utifrån miljöns kontext (Jakobsson, 2012). Kunskap blir därför något som är under 

ständig utveckling, eftersom kunskap utvecklas utifrån olika kontexter. I relation till denna studie 

är kontext kopplat till situationen och omgivningen i den pedagogiska dokumentationen, som 

innefattar till exempel artefakter, dokumentation och människor. Om förskollärare och barn 

reflekterar över den pedagogiska dokumentationen betyder det att de reflekterar över kontexten 

som dokumenterats (ibid).   

 

Ett centralt begrepp för den sociokulturella teorin är mediering, vilket innefattar hur människan 

samspelar med och förhåller sig till omvärlden genom olika redskap, till exempel artefakter, fysiska 

redskap, språket, symboler och tänkandet (Säljö, 2013). Säljö (2014) menar att redskap medierar, 

de vill säga påverkar och integrerar, verkligheten och vår omvärld. Människan är således färgad av 

medierande redskap eftersom tankar, handlingar och redskap hänger ihop och driver människan 

vidare i lärprocesser (Jakobsson, 2012). Medierar kan således förklaras som en ökad förståelse för 

hur ett lärande sker och ökad förståelse över hur vi tar till oss ett lärande (Säljö, 2017). Pedagogisk 

dokumentation kan i vår studie ses som ett medierande redskap eftersom språk och artefakter 

används för att förstå förskolans kontext. Ett annat centralt begrepp är appropriering som används 

för att beskriva hur människan erövrar kunskap eller redskap i samspel med andra (Säljö, 2014). I 

nya situationer approprierar människan kunskaper och utveckling ses som människans naturliga 

tillstånd, det vill säga även vuxna i förskolan utvecklas kontinuerligt på samma sätt som barn 

utvecklas i förskolan. I relation till studien kan barns delaktighet och inflytande i pedagogiska 

dokumentation främja barns utveckling och lärande, de vill säga att genom pedagogisk 

dokumentation kan barn få möjlighet att appropriera (ta till sig) ny kunskap. Interaktion och 

samspel ses som nödvändiga för att lärande och utveckling ska ske (Säljö, 2017). Kunskap och 

erfarenheter är något som sker mellan människor i samspelet. Kunskap är därför inte något som 

kan överföras mellan människor, utan skapas genom samspelet. Människor skapar kunskap genom 

samspel och interaktioner som först därefter kan erövras och medieras av den enskilda människan 

(Arnér, 2009; Arnér & Tellgren, 2006; Säljö, 2014). Oavsett situation eller aktivitet får människan 

möjlighet att appropriera hur andra människor förstår erfarenheter, handlingar och världen. Frågan 

blir inte om något lärts, utan alltid vilket lärande som skett (ibid.). I den sociokulturella teorin ses 

därför inte kunskaper och erfarenheter som dualistiska, de vill säga i antingen teorin eller i 

praktiken utan alltid tillsammans och i relation till varandra (Säljö, 2017). Säljö menar att “vi både 

tänker och utför fysiska handlingar och dessa båda aspekter är sammankopplade och beroende av 

varandra” (ibid., s. 256). Alla erfarenheter, kunskaper och situationer et cetera är därför alltid 

beroende av både redskap, reflektioner och handlingar (ibid.). I relation till studien är barns aktiva 

deltagande i pedagogiska dokumentation nödvändigt eftersom kunskap (teori) och erfarenheter 

(praktik) hänger ihop (Dysthe, 2003a). För att barn ska få möjlighet att appropriera och utveckla 

ny kunskap krävs delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Detta innebär att barns lärande 

och utveckling i förskolan måste diskuteras, reflekteras och analyseras i relation till kontextens 

interaktion och påverkan i enlighet med Jakobsson (2012).  
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4. Metod 

Denna del redogör vi för studiens metodologiska utgångspunkt, urval och bortfall, 

datainsamlingsmetod samt genomförande. Därefter beskrivs etiska överväganden och 

avslutningsvis beskrivs resultatets tolknings- och analysprocess.  

4.1. Metodologisk utgångspunkt 

Studien utgick från den kvalitativa forskningsansatsen i enlighet med Lantz Friedrich (2008) för 

att fånga förskollärares unika och subjektiva erfarenheter. Studiens fokus var mot förskollärares 

perspektiv och beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation och 

därmed ansåg vi att den kvalitativa forskningsansatsen var mest lämplig. Metodvalet bidrog till att 

relevant data samlades in i relation till studiens syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

4.2. Urval och bortfall 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och 

inflytande i pedagogisk dokumentation. Utifrån studiens syfte var det enda kravet för deltagande i 

studien att respondenten hade förskollärarlegitimation eller likvärdig utbildning, eftersom vi 

antagit att alla förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation. Förskolorna valdes ut genom ett 

slumpmässigt urval i enlighet med Denscombe (2018) där urvalsramen var förskolor i samma 

kommun. Förskollärarna valdes ut genom självselektion i enlighet med Harboe (2013), vilket 

innebär att kvalificerade förskollärare på de utvalda förskolorna fick ställa upp i studien frivilligt. 

Självselektionen resulterade i att fyra förskollärare från tre olika förskolor deltog i studien. Under 

datainsamlingen blev det två bortfall, men ersattes med två nya respondenter från samma förskola.  

4.3. Datainsamlingsmetod 

Studien har utgått från kvalitativ forskningsintervju, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar är ett framgångsrikt redskap för att få djupgående reflektioner och tankar, vilket för denna 

studie är från respondenternas perspektiv. Enskilda intervjuer valdes istället för fokusgrupper, i 

enlighet med Trost (2010) då enskilda intervjuer synliggör respondentens individuella tankar och 

handlingar. Respondenten influeras inte vid enskilda intervjuer av andras åsikter eller av vad 

majoriteten i en grupp tycker är rätt eller lämplig, vilket ansetts viktigt för att möjliggöra individens 

tankar och åsikter (ibid.). Enskilda intervjuer valdes eftersom det skapade möjligheter att besvara 

studiens forskningsfrågor (Ahrne & Svensson, 2015). Studiens kvalitativa forskningsintervjuer var 

semistrukturerade och lågt standardiserade (Dalen, 2015; Lantz Friedrich, 2008). En 

semistrukturerad intervju användes för att skapa möjlighet för respondenten att svara med egna 

ord, ge innehållsrika svar och för att fånga respondentens perspektiv (ibid.). Semistrukturerade 

intervjuer bygger på delar från både strukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer har å ena sidan frågor som ger förutbestämda och enkla svar, vilket inte möjliggör att få 
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andra svar än det intervjuaren planerat (Hjalmarsson, 2014). Ostrukturerade intervjuer handlar å 

andra sidan om att intervjuaren bestämmer ett ämne och låter därefter respondenten styra 

diskussionen (Denscombe, 2018). Den semistrukturerade intervjun blir därför en kombination av 

detta, vilket innebär att intervjun fortfarande har förbestämda men öppna frågor som utgångspunkt 

(se bilaga 3) och att följdfrågor är anpassade mot individen (Denscombe, 2018; Lantz Friedrich, 

2008). Låg standardiserade intervjuer innebär att vi anpassade frågorna efter varje enskild 

respondent under intervjuernas gång, i jämförelse med högt standardiserade intervjuer där alla 

frågor kommer i samma ordning och med samma följdfrågor (Trost, 2010). Under intervjun i denna 

studie besvarades inte frågorna i samma ordning och följdfrågor berodde på föregående svar. Detta 

användes för att skapa så stor variation i data som möjligt mellan respondenterna, eftersom alla 

respondenter hade olika erfarenheter (ibid.).  

4.4. Genomförande 

Studien inleddes med att kommunen kontaktades för att motta mejladresser till rektorer på de fem 

olika förskolorna som framkommit genom det slumpmässiga urvalet. Därefter skickades 

information om studien till respektive rektor (se bilaga 1), för att få kontaktuppgifter till en eller 

två frivilliga förskollärare från respektive förskola. Efter att vi mottagit namn på potentiella 

respondenter kontaktades de via e-post eller telefon och därefter skickades information om studien 

samt information- och samtyckesbrev (se bilaga 2). Sedan bestämdes datum och tid för intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats i ett kontor eller på en lugn plats 

som de valt ut. Innan intervjun påbörjades på plats fick respondenterna en utskriven kopia av 

informations- och samtyckesbrev för att läsa igenom på nytt, för att säkerställa att respondenten 

tagit del av informationen. Intervjuerna pågick i 15–30 minuter vardera och ljudinspelning 

användes i enlighet med Löfgren (2014) för att skapa möjligheter att fokusera och koncentrera sig 

på att lyssna och visa intresse för respondenterna. Ljudinspelningen bidrog med att vi kunde ställa 

relevanta följdfrågor utan att mista data och för att respondenterna skulle slippa avbryta sina svar 

vid skriftliga anteckningar (ibid). Två av fyra intervjuer genomfördes med bådas närvaro och med 

en tydlig ansvarsfördelning mellan vem som hade huvudansvaret för intervjun och vem som 

ansvarade för den tekniska utrustningen och antecknade sådant som inte syntes på ljudinspelningen 

såsom kroppsspråk och mimik. De övriga två intervjuerna genomfördes enskilt med varsin 

respondent då dessa intervjuer utfördes samtidigt.   

 

Vi valde att använda två olika program för att spela in ljudet, för att säkerställa ljudkvaliteten samt 

för att ingen data skulle gå förlorad (Löfgren, 2014). I enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) transkriberades intervjuerna i direkt anslutning till att intervjuerna var genomförda eftersom 

transkriberingen anses vara en början till att sortera, lära känna och bearbeta datamaterialet. 

Möjligheten att spola tillbaka under transkriberingen fanns i båda programmen vi använde oss av 

vid inspelningen, vilket underlättade transkriberingen (Löfgren, 2014.). För att öka effektiviteten 

valde vi att transkribera två intervjuer var, i så snar anslutning till intervjun som möjligt för att, i 

enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), bibehålla vår egen känsla och upplevelse av 
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intervjun. Vid första intervjun transkriberades allt som sades medan från de andra tre exkluderades 

utfyllnadsord som öhm, liksom et cetera för att göra texten mer sammanhängande (ibid.).  

4.5. Etiska övervägande 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för att uppnå god forskningssed som 

innefattar samtycke och konfidentialitet. Till potentiella respondenter skickades ett information- 

och samtyckesbrev (se bilaga 2). Respondenterna blev informerade om studiens syfte, att deras 

samtycke behövs och att även om de gett sitt samtycke i början av studien kan de ändra sig om sitt 

deltagande. Alla respondenter har avidentifierats vid transkribering och kodades med Respondent 

A, B, C och D eftersom det gav konfidentialitet åt respondenterna som medverkade i studien. Detta 

säkerställer att det inte går att urskilja vilken förskollärare eller vilken förskola som deltar i studien. 

Alla koder och listor har förstörts för att varken vi eller obehöriga ska kunna återställa 

respondenternas identiteter. För att uppnå god forskningssed ska insamlad data inte användas i 

andra studier än denna eller i annat syfte än det respondenterna blivit informerade om (ibid.). 

4.6. Bearbetning, tolkning och analys 

Studiens resultat har sorteras, reducerats och argumenterats i enlighet med Rennstam och 

Wästerfors (2015) grundläggande principer. Sortering av resultatet innebar att vi skapade en 

överskådlig ordning av rådata inför analysen. Vi sorterade resultatet genom att stryka under 

meningar med olika färger som kunde kopplas till och var relevant för studiens syfte. Sedan 

skapades tre olika mindmaps för att få en överblick över resultatets innehåll utifrån 

forskningsfrågorna, med hjälp av nyckelorden syn på barn, görande och inflytande. Varje färg 

syftade på olika nyckelord, syn på barn som innehöll hur förskollärare såg på och pratade om barn 

på olika sätt. Därefter görande som innehöll hur förskollärare gjorde barn delaktiga på olika sätt i 

pedagogisk dokumentation och även hur ofta eller vilka delar barnen fick vara delaktiga i. 

Nyckelordet Inflytande innehöll vilken möjlighet till påverkan barnen hade över den pedagogiska 

dokumentationen och innefattade även barns valmöjligheter över till exempel sitt eget deltagande 

eller sina alsters i den pedagogiska dokumentationen. Reduceringen gjordes för att vi, i enlighet 

med Rennstam och Wästerfors skulle kunna representera resultatet i sin helhet och för att urskilja 

och synliggöra mönster utan att behöva redovisa allt resultat. Sorteringen av resultatet i mindmaps 

gjorde att vi kunde synliggöra och reducera bort det som inte var relevant utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

Ur analysen framträdde tre huvudsakliga områden med underliggande teman som besvarade 

studiens forskningsfrågor. Till den första forskningsfråga: Hur ser förskollärare på barns 

delaktighet i pedagogisk dokumentation? framträdde området Möjligheter och utmaningar med 

barns delaktighet i pedagogisk dokumentation med fyra teman. Dessa fyra teman är Barns röster 

och deltagande synliggörs, Barns intresse i lärprocesser synliggörs, Barns förslag till fortsatt 

undervisning synliggörs och Utmaningar med barns delaktighet synliggörs. Till den andra 

forskningsfrågan: Hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga i pedagogisk dokumentation? 
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framträdde området Förskollärares strategier för att göra barn delaktiga i pedagogisk 

dokumentation med tre teman. Dessa tre teman är Barn delges dokumentation och får vetskap om 

att de dokumenteras, Barn får dokumentera och Barn får samtala och reflektera om 

dokumentation. Till den tredje forskningsfrågan: Vad innebär barns inflytande i pedagogisk 

dokumentation för förskollärare? framträdde området Barns inflytande i pedagogisk 

dokumentation med tre teman. Dessa tre teman är Att dela på makten, Att barn får välja bilder och 

dokumentationsredskap och Barns delaktighet och inflytande - vad är vad?. Vi använde oss av 

tematisering för att synliggöra detaljer, likheter och skillnader utifrån rådata. Tematiseringen 

gjorde att vi lättare kunde sortera resultatet och klustra ihop det som handlade om samma sak 

(ibid.). De huvudsakliga områdena och de underliggande temana kan till viss del överlappa 

varandra och ska därför inte betraktas som helt avgränsade från varandra. Argumentering var det 

sista steget i analysprocessen. Vi har i enlighet med Rennstam och Wästerfors (2015) och Svensson 

(2015) ställt resultatet som framkommit i relation till tidigare forskning och den sociokulturella 

teorin vilket synliggörs i diskussionsdelen.  
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5. Resultat 

I denna del presenteras resultatet från studiens insamlade data. Studiens syfte var att undersöka hur 

förskollärare beskrev olika aspekter av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk 

dokumentation. Utifrån forskningsfrågorna framträdde tre huvudsakliga områden vilka nedan 

används som rubriker. Dessa är ‘Möjligheter och utmaningar med barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation’; ‘Förskollärares strategier för att göra barn delaktiga i pedagogisk 

dokumentation’ samt ‘Barns inflytande i pedagogisk dokumentation’. Under respektive område har 

resultatet tematiserats för att tydliggöra framträdande mönster. Dessa teman utgör kommande 

underrubriker.  

5.1. Möjligheter och utmaningar med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 

De fyra teman som presenteras nedan svarar mot studiens första forskningsfråga hur ser 

förskollärare på barns delaktighet i pedagogisk dokumentation? I resultatet framträder det såväl 

möjligheter och utmaningar som förskollärare ser med barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation. De tre första temana presenterar möjligheter medan det fjärde temat visar på 

utmaningar med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. De fyra temana är: Barns röster 

och deltagande synliggörs; Barns intresse i lärprocesser synliggörs; Barns förslag till fortsatt 

undervisning synliggörs samt Utmaningar med barns delaktighet synliggörs. 

5.1.1. Barns röster och deltagande synliggörs 

Resultatet visar att förskollärarna i studien beskriver barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 

som en möjlighet för att synliggöra barns röster och deltagande. Pedagogisk dokumentation 

beskrivs som ett redskap för att hantera komplexiteten med att genomföra undervisning och 

samtidigt skapa utrymme för barns delaktighet. Den pedagogiska dokumentationen beskrivs kunna 

fånga och synliggöra aspekter av barns perspektiv som blir möjliga att i efterhand reflektera över 

och synliggöra. Fler perspektiv blir möjliga att se och det kan ge barn en röst som annars inte alltid 

kommer fram. En förskollärare uttrycker: 

Och jag hade direkt, med mina fördomar, jag tänkte direkt att det fjärde barnet gjorde absolut 

ingenting under byggandet av tornet. Att det fjärde barnet bara störde…. Men sen när jag lyssnade 

efteråt på inspelningen, upptäckte jag att varje gång som gruppen fastnade …. så kom det fjärde 

barnet med förslag på hur de skulle fortsätta eller komma vidare i bygget. För han hade tagit ett 

steg bakåt …. och såg saker som inte de andra barnen såg (Respondent B). 

Förskolläraren i citatet ovan använder dokumentationen pedagogiskt genom att reflektera om och 

analysera undervisningen i efterhand. Den pedagogiska dokumentationen framträder som en 

möjlighet att synliggöra barns delaktighet eftersom förskollärare kan få syn på sina egna 

förgivettaganden om barn genom dokumentationen. Den pedagogiska dokumentationen 

synliggjorde barn som aktivt deltagande genom dialog, samspel och interaktioner, istället för 



19 

passivt och icke-deltagande som förskolläraren tidigare tolkat. Ur den pedagogiska 

dokumentationen synliggörs barns perspektiv. En förskollärare uttrycker: 

Jag tänker att det är ett arbetsverktyg som vi pedagoger använder för att samla och fånga och få 

ner de aktiviteter vi gör med barnen, alltså de tankar som dyker upp… (Respondent A).  

Förskolläraren i citatet ovan beskriver hur de arbetar med redskapet och använder pedagogisk 

dokumentation för att stimulera och ta tillvara på barns tankar och åsikter i efterhand. Dialog och 

reflektion mellan förskollärare och barn framträder i resultatet som en förutsättning för att 

möjliggöra barns delaktighet i pedagogisk dokumentation.  

5.1.2. Barns intresse i lärprocesser synliggörs 

Förskollärarna beskriver att pedagogisk dokumentation kan användas för att synliggöra barns 

intressen i lärprocesser. Barns intresse mot ett lärande upplevs som svårt att fånga i vissa situationer 

och därför menar förskollärarna i studien att barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen 

kan synliggöra detta. En förskollärare i studien uttrycker: 

Fördelar det är ju just det att vi kan följa barnens process i deras lärande och i deras intressen så 

att vi kan utveckla dem vidare … (Respondent C).   

Förskolläraren i citatet ovan beskriver hur de använder pedagogisk dokumentation för att fånga 

barns lärande och utveckling. Pedagogisk dokumentation beskrivs vara ett hjälpmedel för att både 

fånga men även för att utmana barn vidare i sitt utforskande och lärande. En förskollärare uttrycker: 

Pedagogisk dokumentation …. det är ett sätt att följa barnen och hur de lär sig och att vi får följa 

upp deras intressen och deras delaktighet i verksamheten eller i samhället …. (Respondent C). 

  

Citatet ovan visar på hur förskollärare beskriver att de kan följa barns intresse i lärprocesser genom 

den pedagogiska dokumentationen om barnen är i fokus. Detta skapar möjligheter för att 

förskolläraren tillsammans med barnen kan reflektera och utveckla sina egna tankar i dialog med 

varandra.  

5.1.3. Barns förslag till fortsatt undervisning synliggörs 

I resultatet framträder det att pedagogisk dokumentation används för att fånga upp barns förslag 

och idéer under ett undervisningstillfälle. Förskollärare beskriver att barns förslag på hur 

undervisningen skulle kunna utvecklas inte alltid uppfattas under aktiviteter. Det är genom analys 

av dokumentationen från undervisningen som barns förslag blir synliga för förskolläraren. En 

förskollärare från studien uttrycker:  
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Så att man får upptäcka nya saker varje gång från den pedagogiska dokumentationen. ‘Det här 

förslaget var jättebra men jag hörde det inte under aktivitetens gång’ .... och då kan jag göra om 

aktiviteten tills nästa gång och ta upp ‘vet du att sist när vi pratade om det här så sa du sådär, 

skulle vi kunna?’ (Respondent B). 

Citaten ovan illustrerar hur barns förslag tas tillvara genom att förskollärarna återkopplar till barnen 

i efterhand. Barn blir på det viset delaktiga i pedagogisk dokumentation och får möjlighet att 

påverka den pedagogiska dokumentationen och undervisning i förskolan. Den pedagogiska 

dokumentationen medför dialog och reflektion mellan förskollärare och barn, i och med detta tycks 

förskollärare ta tillvara på barns delaktighet genom redskapet.  

5.1.4. Utmaningar med barns delaktighet synliggörs 

Från resultatet framträder det att barns delaktighet i pedagogisk dokumentation kan vara en 

utmaning för förskollärare. En av utmaningarna som förskollärarna beskriver är att barns 

delaktighet i pedagogisk dokumentation konkurrerar om tiden i förskolan med andra aktiviteter. 

Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation anses kräva tid och planering. Förskollärare 

uttrycker sig på följande sätt om detta: 

Svårigheterna är oftast kopplat till tid både att ha tid rent fysiskt att ha en tidpunkt att göra det men 

också kan det handla om att det är mycket i verksamheten som liksom ska slåss om den här tiden. 

Ja så att de handlar lite om en prioritering att både att ta tid att gå tillbaka och titta på någonting 

och även låta barnen fortsätta och vara kvar i sina processer så de är ju en balansgång (Respondent 

A).  

 

Svårigheter kan ju vara att man kanske inte hinner, det är ju mycket som ska göras runt omkring, 

att man alltid inte hinner skriva ner eller snappa upp det som dem har sagt … (Respondent C). 

Inom förskolan ska många olika aktiviteter planeras och genomföras varje dag och förskollärarna 

i citaten ovan beskriver hur tidsbristen påverkar barns möjlighet till delaktighet i pedagogisk 

dokumentation. Det tycks vara väsentligt att hitta balansgången mellan dokumentation, pedagogisk 

dokumentation, barns delaktighet och tillgången till tid enligt förskollärarna i studien. Tidsbristen 

beskrivs däremot bara hindra barns möjlighet till delaktighet och inte om pedagogisk 

dokumentation ska användas i utbildningen. Förskollärarna anser att barns delaktighet behöver 

prioriteras i pedagogisk dokumentation eftersom det används som ett redskap för att synliggöra 

barns perspektiv.   

 

En annan utmaning som framkommer är etiska övervägande i relation till barns delaktighet i 

pedagogisk dokumentation. Förskollärarna beskrev hur barns samtycke inte alltid är något som är 

en självklarhet att efterfråga. En förskollärare uttrycker: 

Då upptäckte vi ju att både vi vuxna fotograferar barn, kollegor utan att fråga och även barn 

fotograferar andra barn utan att, möjligtvis den här personen är medveten om det … (Respondent 

A).  
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Förskolläraren i citaten ovan beskriver hur de reflekterat och analyserat tillsammans i arbetslaget 

för att hantera denna etiska aspekt om samtycke i dokumentationer av både förskollärare och barn. 

Reflektion och samsyn i arbetslaget tycks därför vara en viktig del och samtidigt en utmaning 

beroende på synsätt och i kombination med tidsbristen. 

5.2. Förskollärares strategier för att göra barn delaktiga i pedagogisk dokumentation 

Resultatet visar tre huvudsakliga strategier som förskollärarna lyfter fram som centrala när de 

beskriver hur barn görs delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Dessa teman av strategier 

är: Barn delges dokumentation och får vetskap om att de dokumenteras; Barn får dokumentera 

samt Barn får samtala och reflektera om dokumentation. Strategierna svarar mot den andra 

forskningsfrågan hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga i pedagogisk dokumentation? 

De tre strategierna kombineras på olika sätt genom förskollärarnas beskrivningar, men presenteras 

som enskilda strategier i denna del för att tydligt visa de huvudsakliga strategierna. 

Kombinationerna av strategierna tydliggörs och diskuteras i resultatdiskussionen.  

5.2.1. Barn delges dokumentation och får vetskap om att de dokumenteras 

Förskollärarna från studien beskriver hur barn kan göras delaktiga i pedagogisk dokumentation 

genom att de delges dokumentationen i efterhand. Förskollärarna beskriver att barn görs delaktiga 

i den pedagogiska dokumentationen, vilket dock inte stämmer överens med definitionen av vad 

pedagogisk dokumentation är. Barn anses även vara delaktiga när förskollärare förklarat att de ska 

dokumentera deras utforskande och lärande under en aktivitet. I kommande citat beskriver 

förskollärare hur barn är delaktiga genom att de blir dokumenterade.  

Dels är det att dokumentera det barnen gör …. att dem är delaktiga på så sätt att de vet att vi 

dokumenterar (Respondent D). 

Vi har ju även ett processverktyg... sen så lägger man in bilder och så står det lite spaltar, vad 

barnen sa, vad vi reflektera vi som vuxna pedagoger över vad barnen har sagt … (Respondent C). 

Förskollärarna i citatet ovan framhåller dock inte hur barn blir delaktiga i pedagogisk 

dokumentation eftersom det endast är förskollärarna som reflekterar över dokumentationen. De 

tycks ha delat upp pedagogisk dokumentation i två delar (dokumentationsprocessen och 

reflektionen) men kallar båda för pedagogisk dokumentation. En annan förskollärare uttrycker i 

citatet nedan hur barn görs delaktiga när de får tillgång till den pedagogiska dokumentationen efter 

att förskolläraren valt ut vad som var relevant att synliggöra: 

Och dom här processväggarna sätter vi upp bilder på vad vi har gjort med barnen … Och då kan 

de vara mer delaktiga eftersom de förstår varför vi håller på med olika spår. Och dom förstår vilket 

samband det finns mellan de olika spåren …. men sen lyssnar vi på vad är det barnen funderar 

kring det och så försöker vi ta in det. Vi kan säga att huvudspåret är vi vuxna och dom andra spåren 

är barnens (Respondent B). 
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I citatet ovan förklarar förskolläraren hur de kommer med huvudspåren, de vill säga att de 

bestämmer ramar och utgångspunkt för till exempel ett projekt och att barnens idéer inom denna 

ram blir andra spår eller sidospår. Förskolläraren sätter alltså upp olika dokumentationer sorterat 

efter dessa spår för att skapa en sammanfattning över vilka idéer de kommit på och genomfört. 

Citatet ovan visar då hur förskolläraren beskriver att de använder pedagogisk dokumentation 

genom processväggen. Dock beskrivs det bara hur barn delges dokumentationen och inte om de 

får vara delaktiga i vad som ska sättas upp eller hur det ska sättas upp på deras processvägg. En 

förskollärare uttrycker: 

… för att den ska bli pedagogisk och inte bara dokumenterande så krävs det ju dels att barnen 

delges själva dokumentationen. Exempelvis att den hängs upp så att den blir tillgänglig för barnen 

att ta del av …. Och då vi har ett system där vi försöker sätta allt så lågt som möjligt eller inte så 

lågt som möjligt nödvändigtvis men i barnens nivå, i främsta rum (Respondent A). 

I citatet ovan beskriver en förskollärare hur dokumentationen kan delges till barn genom att placera 

den tillgängligt för barn i förskolan, vilket förskolläraren beskriver görs genom att den sätts upp i 

barns höjd och synvinkel. Denna strategi visar dock inte hur barn görs delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. 

5.2.2. Barn får dokumentera 

Förskollärarna beskriver att barn görs delaktiga i pedagogisk dokumentation genom att de får vara 

med i dokumentationsprocessen. Barn kan exempelvis få fotografera eller filma till den 

pedagogiska dokumentationen. Förskollärare i studien uttrycker:  

 

... hos oss har det varit väldigt länge att barnen är med och dokumenterar, att de gärna fotograferar 

och filmar med deras iPad. Att såhär ‘jag har byggt någonting då vill jag fota det, för det är ett sätt 

att digitalt spara någonting som jag har gjort’ (Respondent A). 

Sen dess försöker jag verkligen låta barnen ta bilderna. Inte bara barnen, men som att barnen också 

får ta bilderna ibland. Att barnen ibland får fota och filma själv också, för dom har sin blick och 

sin synvinkel …. Så delaktighet är jätteviktigt, att barnen gör vissa dokumentationer själv också 

(Respondent B). 

Förskollärarna beskriver i citaten ovan hur barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen 

kan möjliggöra att deras perspektiv synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Förskollärarna 

i studien beskriver ofta hur barn ibland eller vid vissa tillfällen får dokumentera på egen hand. 

Därför tycks resultatet visa hur förskollärarna intar ett barnperspektiv när de beskriver detta 

eftersom det inte framträder varför barn bara ibland eller vid vissa tillfällen får dokumentera. 

5.2.3. Barn får samtala och reflektera om dokumentation 

Dialog och reflektion framträder i studien som förutsättningar för att möjliggöra barns delaktighet 

i pedagogisk dokumentation. Det framträder även som en förutsättning för att göra en 
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dokumentation pedagogisk. När och hur dialogen sker beskrivs på olika sätt beroende på situation 

och kan antingen vara planerat eller oplanerat av förskollärarna. En förskollärare uttrycker: 

… och ytterligare en nivå av att göra barnen delaktiga det skulle kunna vara att samtala kring de 

med barnen och utifrån den skapa en ny dokumentation …. så sätter vi ihop de tillsammans och gör 

en film i iMovie. Som berättar om ‘va har vi upplevt’ alltså den visar på film och bild vad vi har 

varit med om … (Respondent A). 

Från citatet ovan framträder barns perspektiv som en utgångspunkt för den pedagogiska 

dokumentationen. En strategi för att skapa möjligheter för barn att samtala och reflektera över 

dokumentationen är att förskolläraren planerar det men att barnen får välja fokus. Samma 

förskollärare uttrycker även denna strategi med en annan vinkling: 

...sen så kan jag sätta in den i barnens iPad och då har barnen tillgång till det som ett 

reflektionsmaterial i barn-iPaden (Respondent A). 

Förskolläraren lyfter i citatet ovan en strategi för att göra barn delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen, genom att det skapar möjligheter för barn att reflektera och samspela med andra 

barn utan förskollärares närvaro. Från detta citat framträder strategin som oplanerad och initierad 

av barn. En förskollärare uttrycker: 

Så sätter jag bilderna här (i ateljen) när jag välkomnar barnen in, så det blir en laddning. Direkt, 

jag behöver inte bli en aktiv pedagog som frågar om barnen kommer ihåg vad vi gjorde förra 

gången eller vad vi gjorde sist, att vi var ute i skogen. Nä, det blir direkt en bild som berättar det 

och det ger möjligheter till …. en direkt diskussion med aktiva barn. Det blir inte jag som har 

huvudrollen längre, utan det blir deras upplevelser …. Då är det också som ett minne, det knyter 

an från en stund till en annan (Respondent B). 

Förskolläraren beskriver i citatet ovan hur den pedagogiska dokumentationen kan skapa dialog och 

reflektion med barnen utan att förskolläraren ställer frågor och styr. Dokumentation blir den som 

styr och initierar barns dialog och reflektion eftersom den kan erbjuda en tillbakablick till barns 

lärandesituation och tidigare utforskande. Barn beskrivs erövra lärande genom dialogen och 

interaktionen, det vill säga i det aktiva samspelet med andra. Detta skapar möjligheter för barn att 

forma sin egen uppfattning enligt förskollärare och visar hur förskollärare skapar utrymme för barn 

att utveckla sitt lärande på egen hand.  

5.3. Barns inflytande i pedagogisk dokumentation  

De tre teman som presenteras nedan svarar mot den tredje forskningsfrågan vad innebär barns 

inflytande i pedagogisk dokumentation för förskollärare? Dessa teman är: Att dela på makten; Att 

barn får välja bilder och dokumentationsredskap samt Barns delaktighet och inflytande - vad är 

vad? De två första temana visar dels vad inflytande innebär för förskollärare och dels vilket 

inflytande barn beskrivs ha i den pedagogiska dokumentationen, medan det tredje temat visar 

komplexiteten i den inbördes relationen mellan begreppen delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen.  
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5.3.1. Att dela på makten 

Från resultatet framkommer det att förskollärare beskriver hur barns inflytande i pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att dela på makten. Barn som får utöva inflytande skapar möjligheter för 

barnet att öka sin medvetenhet om sina demokratiska rättigheter. En förskollärare uttrycker: 

Möjligheten det är ju att barnen .... får möjlighet att vara med och dela på makten och över vad är 

det som berättas, alltså i förskolan va är det vi lyfter upp, vad syns här, vilket arbete är det vi lyfter 

fram och vilka processer är det som är viktiga …. (Respondent A). 

 

Relationen mellan förskollärare och barn i citatet ovan beskrivs vara jämlikt och möjliggör att barn 

får ett reellt inflytande över den pedagogiska dokumentationen. Från förskollärarens beskrivningar 

tycks barns inflytande skapa fler situationer som möjliggör meningsskapande och lärande för 

barnet, än om bara förskolläraren skulle ha all makt. Alltså genom dialog om den pedagogiska 

dokumentationen beskriver förskolläraren sig själv som ett stöd för barnen, samtidigt som barnen 

får möjligheter att utöva inflytande, utforska och omforma sitt eget tänkande och idéer. Detta kan 

sedan bli en ny pedagogisk dokumentation med en annan riktning. Samma förskollärare uttrycker 

vidare: 

 

… men ibland kan det vara så att vi börjar skapa en dokumentation utifrån målet att det här ska bli 

pedagogisk där barnen ska bli involverade och det är grundtanken. Men i slutändan så kanske de 

resulterar i att de blev en dokumentation av någonting som vi gjorde som hängdes upp där barnen 

inte såg det. Det blev inte de här ytterligare lärotillfället som vi initialt hade tänkt att det skulle bli, 

för att det var någonting annat som barnen var mer intresserade av som vi följde istället. Att vi helt 

enkelt inte fullföljde de på de sättet som vi initialt hade tänkt, eller att de vi gjorde inte fångade 

barnen så som vi hade föreställt oss när vi började (Respondent A). 

 

Från citatet framträder det att förskolläraren möjliggör barns inflytande och skapar möjligheter för 

lärande där förskolläraren och barn i samspel utvecklar och styr både den pedagogiska 

dokumentationen samt utbildningens riktning. Förskolläraren tar tillvara på barns åsikter och 

skapar möjligheter att byta riktning mot vad barnen tycker är intressant och vill utforska istället. 

Makten att bestämma fördelas mellan förskolläraren och barn, eftersom förskolläraren förklarar 

hur de släpper sina egna idéer om den pedagogiska dokumentationens riktning, när barnen initierar 

intresse för något annat. Förskolläraren skapar tillfällen att synliggöra barns perspektiv och har 

detta som utgångspunkt för den pedagogiska dokumentationen. Detta medför att barn får ett reellt 

inflytande över den pedagogiska dokumentationen när de inte begränsas av förskollärarens tänka 

ram. Med detta kan barn även ses som jämlika partners i beslutsfattandet. 

5.3.2. Att barn får välja bilder och dokumentationsredskap 

Barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen beskrivs av förskollärarna som en röst i olika 

urvalsprocesser. Till exempel val av dokumentationsform och urval om vad som ska synliggöras 

för andra. Förskollärare i studien uttrycker: 
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Vi brukar sitta i biblioteket och så visar vi upp så här i projektorn vilka bilder när vi var på 

promenaden och så får barnen välja vilka bilder som ska vara med (Respondent C). 

 

… så var barnen med och skrev blogg tillsammans med oss och då hade vi uppe bloggen stort så 

att barnen var delaktiga och fick välja bilder …. va vill vi förmedla liksom till dem som läser 

bloggen (Respondent A). 

Förskollärarna i studien beskriver hur barn får styrt inflytande när det kommer till vilka bilder som 

ska synliggöras i den pedagogiska dokumentationen. Från förskollärarnas beskrivningar framträder 

det inte om barn får till exempel inflytande över vad som händer med dokumentationen efter 

urvalet, eller vilka bilder de får välja emellan. En förskollärare uttrycker: 

… vi tänkte filma det här är det okej? Och då ger vi barnen möjlighet att säga nä jag vill inte …. vi 

vill skapa någon typ av dokumentation på det här som barnen upplever ändå ‘men är det okej om 

vi spelar in ljud eller skulle vi kanske få skriva upp de du berättar istället?’ Att vi resonerar 

tillsammans med barnen (Respondent A). 

Citatet ovan visar hur förskollärare beskriver att barn får möjlighet att välja 

dokumentationsredskap. Detta framträder som ett framgångsrikt sätt att möjliggöra barns 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen där dessutom barns perspektiv tas i beaktande. 

Resultatet visar på hur förskollärare beskriver att de tar tillvara på barns åsikter och ger barn rätt 

till sin åsikt genom den pedagogiska dokumentationen, det vill säga hur barn beskrivs få möjlighet 

att utöva inflytande och sina demokratiska rättigheter. 

5.3.3. Barns delaktighet och inflytande - vad är vad? 

Från resultatet rörande förskollärarnas beskrivningar om vad barns inflytande innebär i pedagogisk 

dokumentation framträder det att begreppen delaktighet och inflytande lätt förväxlas med varandra. 

Barns delaktighet beskrivs som barns inflytande i pedagogisk dokumentation. Förskollärarna 

beskriver att barn har inflytande genom att exempelvis bli tillfrågade att berätta något om sitt alster. 

En förskollärare uttrycker: 

Mycket mer att vi skriver ned, eller vi berättar ju i dialog med barnen, ‘det här skriver vi ned’ och 

‘oj oj nu säger du det där får jag skriva ned det? vill du lägga till någonting?´ …. ‘nu fotar jag här, 

kan du visa vad du gör? får jag fota det där?’… (Respondent D). 

Förskolläraren beskriver i citatet ovan hur barn har inflytande genom att de efterfrågar och tar 

tillvara på barns åsikter när det tycks vara relevant. Från förskollärarens beskrivningar 

framkommer det inga exempel på barns inflytande utöver efterfrågad åsikt samt att förskolläraren 

ger barn stöd att uttrycka sig. En förskollärare uttrycker: 

Inflytande tänker jag att man försöker få med deras röster blir hörda .... Det tycker jag är viktigt 

…. Att vi reflekterar vilka barn det var som var med på dokumentationen, vilka är det som syns hela 

tiden. Vilka är det som inte syns … (Respondent D). 
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I citatet ovan menar förskolläraren att barn får inflytande i den pedagogiska dokumentationen 

genom att de är aktiva i undervisningstillfället som dokumenteras. Olika exempel på hur barn ges 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen är att få berätta om sitt alster, svara på frågor som 

förskolläraren ställer eller vilka barn som syns i dokumentationen. Förskollärarnas exempel på 

barns inflytande är därför väldigt likt hur de beskriver att barn görs delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen.  
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6. Diskussion 

I följande del redogörs först vår metoddiskussion som kritiskt granskar, värderar och diskuterar 

studiens metod och tillvägagångssätt. Sedan följer vår resultatdiskussion och därpå kommer 

slutsatser och implikationer för vår framtida profession. Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt 

forskning inom barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. 

6.1. Metoddiskussion 

6.1.1. Studiens syfte, urval och etiska överväganden 

Den kvalitativa ansatsen bidrog till att vi fick resultat som var relevant till våra forskningsfrågor 

då vi kunde få tag i förskollärares tankar och reflektioner genom deras beskrivningar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Dock har vi under studiens gång kommit fram till att studiens syfte 

och forskningsfrågor var lite för öppna och allmänna, vilket gjorde det svårt för oss att skriva fram 

och särskilja våra tematiseringar. Om vi skulle gjort om denna studie skulle vi dels avgränsat syfte 

och frågeställningar mer och dels valt att antingen bara ha med barns delaktighet eller barns 

inflytande då det också försvårade vårt arbete. Intervjufrågorna hade således kunnat formulerats 

mer specifikt och vi hade då kanske erhållit ett annat resultat som innefattat mer djupgående 

reflektioner och tankar från förskollärare.  

 

Studien utgick från ett slumpmässigt urval av förskolor, samt självselektion som urval av 

förskollärarna (Denscombe, 2018; Harboe, 2013). Studiens urval gjorde att det inte fanns någon 

säkerhet på att de slumpmässigt utvalda förskolorna hade någon kunskap om pedagogisk 

dokumentation. Vi förutsatte att alla förskolor använde sig av pedagogisk dokumentation som ett 

redskap och avsikten med urvalet var att få fatt i skillnaden av kompetens hos förskollärare om 

barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Möjligen gav det självselektiva 

urvalet av förskollärare att de som var intresserade av pedagogisk dokumentation anmälde intresse. 

Det hade varit intressant att göra om studien med ett annat urval och jämför hur resultatet påverkats. 

Två av de planerade intervjuerna bortföll men ersattes med två andra från samma förskola. 

Fördelen med utbytet av förskollärare var att vi fick två nyexaminerade förskollärare och fick ett 

bredare spann av tidigare erfarenheter i förskolan. Dock medförde detta att förskollärarna inte fått 

information om studiens syfte och var oförberedda, men eftersom vi hade skrivit ut vårt 

informations- och samtyckesbrev och tagit med det kunde förskollärarna ta del av det på plats innan 

vi påbörjade intervjun (ibid.). Under hela studien har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2017) 

riktlinjer för god forskningssed, i och med att vi delgett alla medverkande respondenter vårt 

information- och samtyckesbrev vilket även innefattas av de nya respondenterna som ersatte 

bortfallet. Ett etiskt övervägande som framkom under studien var maktaspekter under intervjun 

vilket diskuteras under nästa underrubrik. 
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6.1.2. Studiens datainsamlingsmetod  

Relevanta datainsamlingsmetoder för studien var enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Vi valde 

enskilda intervjuer eftersom vi i enlighet med Trost (2010) ansåg att det medförde att resultatet inte 

influerats av grupptryck eller maktpositioner mellan respondenterna. Trost poängterar även att 

enskilda intervjuer ger fler fördelar för respondenter som är exempelvis mer tystlåtna, eftersom de 

vid en gruppintervju lätt kan hamna i skymundan. Med enskilda intervjuer kunde vi möjliggöra att 

alla respondenter fick utrymme att komma till tals och vi kunde hålla en avslappnad stämning i 

rummet eftersom vi inte behövde kontrollera gruppens process. Vi valde därför bort 

gruppintervjuer eftersom vi ville vara säkra på att vi inte skulle få majoritetens åsikter. Det var 

dock svårt att få förskollärare att ställa upp på enskilda intervjuer, vilket vi inte tänkt på i 

planeringen av datainsamlingen. Vi tolkar det som att det fanns en press att svara rätt, eftersom 

förskollärare från två av tre förskolor helst ville göra intervjuerna två och två. Det positiva som vi 

ser med gruppintervjuer i efterhand är att fler förskollärare möjligtvis hade velat medverka i 

studien. För en djupare analys och för att dra allmänna slutsatser från vår studie hade mer tid 

behövs. Vi valde dock att nöja oss med de förskollärare som ställt upp eftersom vi ansåg att den 

insamlade datan räckte för att kunna dra slutsatser och urskilja likheter och skillnader (ibid.).  

 

Vi valde en semistrukturerad intervjuform som medförde att vi kunde känna tryggheten i 

förbestämda frågor (se bilaga 3) som var strukturerade, men även att vi hade friheten att följa 

förskollärarens tankar och förklaringar. Tack vare detta fick vi tag i andra svar och synvinklar som 

vi inte tänkt på i planeringen av intervjufrågorna vilket både Dalen (2015) och Lantz Friedrich 

(2008) förespråkar. Däremot kunde förskollärarna ibland sväva iväg i sina svar och vi kom då bort 

från studiens syfte. Intervjun hade inga påståendefrågor eftersom vi i enlighet med Trost (2010) 

ville utesluta risken att vi avsiktligt påverkat respondenten på något sätt så att hen gav ett annat 

svar än sin egen åsikt. Våra intervjufrågor har påverkat vårt resultat, eftersom vi gjort ett urval av 

frågor. Detta medför att om vi skapat en tydligare struktur bland våra frågor, de vill säga en fråga 

om barns delaktighet och en annan fråga om barns inflytande, hade vårt resultat kanske sett 

annorlunda ut. Dock anpassades frågorna efter respondentens svar, så även om delaktighet och 

inflytande är i samma fråga i bilaga 3, ställdes oftast separata frågor. Om vi gjort om denna studie 

skulle vi ha strukturerat upp intervjufrågorna på ett annat sätt, för att skapa ännu mer tillförlitlighet 

för studiens resultat (ibid.). Vi var noga med att inte lägga värderingar vid frågorna under 

intervjuerna, utan försökte vara så neutrala som möjligt för att inte färga resultatet med våra egna 

förgivettaganden (Roos, 2014). Detta hade till följd att vi under transkriberingen insett att vi inte 

ställt tillräckligt många följdfrågor för att göra en djupare tolkning av vissa delar av resultatet, 

eftersom vi under intervjun inte ville ifrågasätta respondenten (ibid.). Intervjuerna i studien utgick 

från en låg standardisering i enlighet med Trost (2010), vilket gav en positiv effekt eftersom vi inte 

behövde ställa alla frågor i bestämd ordning utan kunde följa förskollärarens svar med relevanta 

frågor. Intervjuerna fick ett bättre flyt men gjorde det svårare för oss att hålla koll på vilka frågor 

som besvarats eller inte. Det hade varit fördelaktigt att göra färre intervjufrågorna men med olika 

riktningar i stället, eftersom förskollärarna besvarade mer än en fråga i taget under intervjun. 
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Studiens intervjufrågor (se bilaga 3) är framskrivna för att visa transparens och tillförlitlighet, 

eftersom även frågor vi ställt och inte ställt under intervjun skulle ha påverkat studiens resultat 

(Svensson & Ahrne, 2015).   

 

Två av intervjuerna genomfördes med oss båda i rummet medan de andra två genomfördes separat. 

Det positiva med att vi båda deltog vid intervjuerna var att den som inte läste upp intervjufrågorna 

kunde kontrollera den tekniska utrustningen samt att fler följdfrågor kunde ställas. Nackdelen var 

att det blev mer en monolog från förskolläraren jämfört med när vi gjorde varsin intervju i olika 

rum. En annan aspekt att överväga kopplad till våra etiska överväganden är maktförhållanden under 

intervjun. Vi var två som höll i intervjun vilket medförde att det blev en asymmetri gentemot 

respondenten som var ensam vilket kan göra att hen känner sig i underläge och skapar press, vilket 

i sin tur kan påverka resultatet. De två sista intervjuerna delade vi på oss, vilket var fördelaktigt 

eftersom vi fick en mer vardaglig dialog med respondenterna. Det resulterade i att vi eventuellt 

missat aktuella följdfrågor som inte uppmärksammats. Plats för intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplats i ett kontor eller på annan lugn plats där vi inte skulle bli störda och 

inte ha några åhörare. Respondenterna fick ta beslutet om var intervjun skulle genomföras i enlighet 

med Trost (2010) eftersom det kan medföra en mer neutral maktposition mellan oss och 

respondenten samt skapa större trygghetskänsla med en välbekant och trygg miljö. Detta medför 

att vi inte anser att miljön påverkat resultatet i någon större utsträckning. I enlighet med Löfgren 

(2014) användes ljudinspelning för att underlätta för oss under intervjun. Med ljudinspelningen 

kunde vi fokusera på intervjun och inte på att anteckna alla svar, vilket gjorde att vi inte tappade 

någon data. Nackdelen med ljudinspelning kan vara att förskollärarna kände press att prestera under 

intervjun, men det är inte något som vi uppmärksammat som en faktor i resultatet. Som ett 

komplement till ljudinspelningen antecknade en av oss under den första intervjun för att fånga 

förskollärarens gester och kroppsspråk. Men till den andra intervjun förkastade vi denna idé då det 

inte gav något användbart resultat (ibid.).  

6.1.3. Studiens bearbetning, tolkning, analys och tillförlitlighet 

Insamlad data från ljudupptagningen transkriberades sedan i enlighet med Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) som en början till bearbetning och sortering av resultatet. Det enda negativa vi ser 

med transkribering är att det tog lång tid (ibid.). Vid första intervjun transkriberades allt som sades, 

men vi insåg väldigt snabbt att det blev väldigt osammanhängande med alla utfyllnadsord som 

exempelvis öhm och liksom. Av den anledningen exkluderades utfyllnadsord, för att göra texten 

sammanhängande och lätt att läsa igenom i efterhand. Det var tidskrävande, men underlättade för 

oss under analysprocessen i efterhand. Vid transkriberingen började vår tolkningsprocess i enlighet 

med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) genom att vi transkriberade datan. Den sammanställda 

datan har sedan bearbetats och tolkats av oss vilket medför att den inte kan ses som helt utan våra 

egna värderingar. Data som inte ansågs vara relevant för studien reducerades bort för att skapa ett 

överskådligt resultat. Från denna process går det att säga att våra värderingar av vad som var 

relevant styrde vad som plockades bort och inte (ibid.).  
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Studiens resultat skulle inte bli likadant av att ställa samma frågor till andra förskollärare, vilket 

enligt Trost (2010) inte behöver vara något negativt vid kvalitativa studier som denna. Studiens 

resultat skulle heller inte bli likadant om andra människor gjort studiens bearbetning, tolkning och 

analys då studiens data inte talar för sig själv utan måste tolkas och analyseras av någon och ur 

något teoretiskt perspektiv. Det betyder även att studiens resultat skulle se annorlunda ut om ett 

annat teoretiskt perspektiv användes som utgångspunkt (ibid.). Således är studiens resultat inte 

generaliserbart för förskollärare i allmänhet, utan bör i enlighet med Svensson och Ahrne (2015) 

snarare ses som giltiga och möjliga svar mot studiens syfte. Om vi hade haft mer tid för studien 

hade det möjliggjort ett större urval som hade kunnat ge en högre reliabilitet och igenkännbarhet. 

Studiens datainsamling, genomförande och bearbetningsprocess finns tydligt och transparent 

beskriver samt motiverat och därför anser vi att studien bör ses som giltig och trovärdig.  

6.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer studiens resultat diskuteras utifrån studiens syfte, tidigare forskning 

samt den teoretiska utgångspunkten.  

6.2.1. Delaktighetens potential och sårbarhet 

I studiens resultat synliggörs barns delaktighet i pedagogisk dokumentation både som en möjlighet 

och som en utmaning. Resultatet indikerar att förskollärarna i vår studie ser många möjligheter 

med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation, vilket även lyfts fram av bland annat Bath 

(2012) och Palmer (2012). Möjligheterna som förskollärarna i vår studie beskriver är ‘barns röster 

och deltagande synliggörs’, ‘barns intresse i lärprocesser synliggörs’ och ‘barns förslag till 

fortsatt undervisning synliggörs’. Både Bath och Palmer visar på hur barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation kan synliggöra deras perspektiv och tolkning. Således framstår det som förenligt 

med denna studiens resultat eftersom förskollärarna beskriver hur den pedagogiska 

dokumentationen används som ett medierande redskap för att fånga och synliggöra barns röster, 

intresse, lärprocesser och förslag till fortsatt undervisning (Bath, 2012; Palmer; 2012; Säljö, 2013; 

2014; 2017).  

Både Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och Lindgren (2016) framhåller i likhet med vårt 

resultat att barns delaktighet i pedagogisk dokumentation är beroende av att förskollärare skapar 

utrymme både fysiskt och genom dialog och samspel. I enlighet med Holmbergs (2015) studie 

upplevs tidsbristen som central i förskolan och framstår som en tydlig konkurrens med barns 

delaktighet i pedagogisk dokumentation. Det går dock inte att urskilja från vårt resultat om det är 

redskapet som behöver prioriteras eller om det är barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 

som behöver prioriteras. Även om barns delaktighet anses vara viktigt och nödvändigt i pedagogisk 

dokumentation, finns det inte någon garanti att barnen faktiskt kommer att vara delaktiga. Om 

barns delaktighet prioriteras bort tycks konsekvensen bli att möjligheten att ta tillvara på barns 

perspektiv försvinner. I denna kontext försvinner det övergripande syftet med pedagogisk 
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dokumentation, det vill säga att fånga upp barns röster, tankar och idéer. Vi ställer oss därför frågan 

om barns delaktighet i pedagogisk dokumentation tolkas som något valbart för förskollärare, 

eftersom syftet med redskapet enligt Bath (2012) då går förlorat.   

 

En annan konsekvens som framkommer i studiens resultat är att om barns delaktighet prioriteras 

bort kan barns möjligheter att förstå, uttrycka sig och utveckla ett lärande gå till miste. Barns 

möjligheter för lärande och appropriering genom dialog och samspel kan då bli obefintliga, men 

detta är inte något förskollärarna i studien lyfter som en reflektion. Detta framhåller däremot 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) som är eniga om att barns delaktighet och barns 

perspektiv är beroende av varandra. Resultatet från vår studie stämmer överens med Lindgrens 

(2012) studie där det också framkom att tid var en utmaning och att barns delaktighet därför inte 

prioriteras. Lindgren poängterar vikten av att göra barn delaktiga i pedagogisk dokumentation för 

att fånga upp deras perspektiv (ibid.). Den andra utmaningen som framträder från vårt resultat är 

etik i relation till barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett 

utbrett arbetsredskap i svenska förskolor (Lenz Taguchi, 2013) och därför tycks barns samtycke 

vara komplicerat utifrån studiens resultat, vilket även Svenning (2011) belyser som en utmaning. 

Dialog, reflektion och interaktion tycks vara nödvändiga både inom arbetslaget och med barn 

utifrån vårt resultat, vilket även lyfts fram i den sociokulturella teorin (Säljö, 2014; 2017). Vi drar 

som slutsats att genom dialog och reflektion tillsammans med barn och arbetslag skulle rutiner för 

dokumenteringen kunna tas fram där samtycke hos alla som blir dokumenterade blir en 

förutsättning. I denna kontext skulle det innebära att förskollärarna använder pedagogisk 

dokumentation som ett medierande redskap och skapar ett reflekterande över det som pågår i den 

pedagogiska dokumentationen i enlighet med Palmer (2012) och Säljö (2013; 2014; 2017).  

 

Trots alla möjligheter och fördelar som förskollärarna i vår studie och tidigare forskning lyfter, 

tycks utmaningarna vara så omfattande att barn inte alltid får vara delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Frågan är om fördelarna i praktiken verkligen är lika stora som de framgår i 

teorin och beskrivningarna från denna studiens resultat, eller om dialog och reflektion tillsammans 

med barn inte är lika värdefullt i kontexten som förskollärarna beskriver. Det blir även viktigt att 

fundera över vems perspektiv som står i fokus, om det är barnens perspektiv eller förskollärarens 

barnperspektiv som bestämmer (Qvarsell, 2003). Det är via barns delaktighet som barns perspektiv 

kan lyftas och utan delaktiga barn blir det snarare förskollärarens barnperspektiv som synliggörs. 

Det finns en risk att förskollärare i vår studie lyfter sitt barnperspektiv som barns perspektiv och 

detta skulle kunna bero på tidsbristen då förskollärarna menar att de inte alltid hinner få med 

barnen. Qvarsell menar att vuxnas beslut oftast utgår från deras egna perspektiv och behov men att 

de menar väl och gör det för barnens bästa. Vi kommer fram till att barns delaktighet inte borde 

kunna bortprioriteras av förskollärare då fördelarna med barns perspektiv är så viktiga och 

extensiva för barns utveckling och lärande i förskolan. En annan viktig anledning att alltid göra 

barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen är för att varje barn alltid har sitt eget 

individuella perspektiv (Sommer & Pramling Samuelsson, 2011). Frågan blir därför om det 
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fortfarande är pedagogisk dokumentation om inte barn görs delaktiga? Försvinner inte nästan hela 

syftet med pedagogisk dokumentation i förskolan? 

6.2.2. Barn görs inte alltid delaktiga i pedagogisk dokumentation 

Från vårt resultat framträdde tre olika strategier som visar hur förskollärare beskriver att barn görs 

delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. De tre olika strategierna är ‘barn delges 

dokumentationen och får vetskap om att de dokumenteras’, ‘barn får dokumentera’ och ‘barn får 

samtala och reflektera om dokumentationen’. Förskollärarna i vår studie tycks dela upp pedagogisk 

dokumentation i dessa tre olika strategier för att de ska kunna göra barn delaktiga vid vissa 

tillfällen, de vill säga så att de kan välja vilka delar de ska göra med eller utan barnen. De tycks 

dock inte alltid reflektera över att de beskriver hur de gör barn delaktiga i dokumentationen snarare 

än i den pedagogiska dokumentationen. Strategierna kombineras på olika sätt, men en nackdel med 

uppdelningen av pedagogisk dokumentation blir att de olika strategier alltid måste kombineras. 

Risken finns då att barn bara blir delaktiga i dokumentationen och inte den pedagogiska 

dokumentationen eftersom dialog och reflektion tillsammans med barn är ett måste. Den första 

kombination kan vara att barn blir medvetna om att förskollärarna dokumenterar, men att de inte 

är delaktiga i dokumentationsprocessen utan får vara delaktiga i dialogen och reflektionen av 

dokumentationen. Den andra kombination kan vara att barn blir medvetna om att förskollärarna 

dokumenterar och får vara med i dokumentationsprocessen men inte i reflektionen av 

dokumentationen. Den tredje kombination kan vara att barn inte får vetskap om att förskollärarna 

dokumenterar, inte heller att de får vara delaktiga i dokumentationsprocessen men får vara 

delaktiga i reflektion och dialog om dokumentationen. I likhet med Lenz Taguchis (2013) slutsatser 

har förskollärarna i vår studie svårt att beskriva skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation när barn är delaktiga. Förskollärarna i vår studie beskriver dock skillnaderna mellan 

dokumentation och pedagogisk dokumentation, men när de pratar om hur det används i praktiken 

i relation till barns delaktighet framstår tvetydighet mellan begreppen (Dahlberg, et al., 2014). 

Gemensamt med Dahlberg, et al. blir det därför viktigt att lyfta skillnaderna mellan dokumentation 

eller pedagogisk dokumentation utifrån vårt resultat.  

 

I den första kombinationen av strategier som framträder från vårt resultat blir barnen delaktiga i 

både dokumentationen och reflektionen vilket gör att de blir delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Barn får således möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och interaktioner 

i den dokumenterade kontexten av omgivningen. Den andra kombinationen är ett tydligt exempel 

från vårt resultat där barn inte blir delaktiga i den pedagogiska dokumentationen utan bara i 

dokumentationsprocessen. I denna kombination är det endast förskolläraren som reflekterar över 

den insamlade dokumentationen, vilket resulterar i att den pedagogiska dokumentationen inte 

framstår som ett redskap för att synliggöra barns perspektiv (Palmer, 2012; Sheridan, 2015). Barn 

får således ingen möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och försummas därför möjligheten 

att appropriera och utveckla kunskap. Den tredje kombinationen visar hur barn beskrivs bli 

delaktiga i efterhand när förskollärare fångar upp barns tankar vid analys av dokumentationen och 
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delger vid nästa tillfälle. Dock anser vi att det kan riskera att barn inte alltid blir delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen eftersom det kräver att de alltid delges av förskollärarens reflektion 

och analys. Uteblir detta blir barn i enlighet med Arnér (2009) och Arnér och Tellgren (2006) inte 

delaktiga eftersom de varken får ta del av eller medverka i den pedagogiska dokumentationen. I 

och med att inte göra barn delaktiga i pedagogisk dokumentation går förskollärarna miste om barns 

perspektiv i kontexten och utgår då endast från sitt eget barnperspektiv (Sommer & Pramling 

Samuelsson, 2011). Ytterligare en risk med denna kombination är att barnen går miste om att 

använda eller få ta del av pedagogisk dokumentation som ett medierande redskap (Jakobsson, 2012; 

Säljö, 2013; 2014; 2017). En annan risk med denna kombination är att förskollärare måste vara 

noggrann med att föra dialog med barnen om att det är deras förslag och inte förskollärarens förslag. 

Barnen behöver inte nödvändigtvis förstå att det är de som kommit med idéer under tidigare 

dialoger.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det att utbildningen ska planeras utifrån barnen 

och deras intressen. Om barn inte görs delaktiga och deras tankar inte tas tillvara på, går det då att 

säga att det är barnen som är utgångspunkt? Det tycks krävas kompetens och en medvetenhet hos 

förskollärare för att använda pedagogisk dokumentation tillsammans med barns delaktighet i 

praktiken, vilket även Dahlberg, et al., (2014) lyfter som en viktig del för barns lärande och 

utveckling i förskolan. Det krävs därför också kompetens och en medvetenhet för att använda 

pedagogisk dokumentation som ett medierande redskap i praktiken (Säljö, 2013; 2014; 2017). Om 

barn endast görs delaktiga i dokumentation kan vi ur ett sociokulturellt perspektiv se det som att 

barn går miste om appropriering som möjliggörs genom reflektion och dialog (Arnér, 2009; Arnér 

& Tellgren, 2006; Säljö, 2017). Även Palmer (2012) och Sheridan (2015) lyfter reflektion och 

dialog som det väsentliga med pedagogisk dokumentation och barns utveckling och lärande. 

Pedagogisk dokumentation tycks utifrån vårt resultat inte alltid användas som ett redskap som 

bygger på dialog, reflektion och interaktion mellan förskollärare och barn. Möjligheterna med 

barns delaktighet i pedagogisk dokumentation som framkommer ur vårt resultat, som nämns under 

föregående rubrik, blir inte genomförbara om förskollärarna inte gör barn delaktiga. Det är inte 

möjligt att synliggöra barns röster, deltagande, lärprocesser eller förslag till fortsatt undervisning 

om inte barnen får utrymme att göra detta i förskolans kontext. Om förskolläraren bara gör barn 

medvetna om att de blir dokumenterade betyder det inte att barn blir delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen. Liknande blir det om barnen bara är med i dokumentationsprocessen. Det vi vill 

komma fram till är att vi ser stora risker med att barn inte blir delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen när förskollärare utgår från sitt eget barnperspektiv om vad ett barn klarar av, 

prioriterar, intresserar sig för et cetera. I likhet med Qvarsell (2003) samt Sommer och Pramling 

Samuelsson (2011) tycks vårt resultat visa att förskollärarens beslut och barnperspektiv hindrar 

barns utveckling och lärande. Vi tolkar att tidsbristen i förskolan är det som gör att förskollärarna 

i vår studie utgår från sitt eget barnperspektiv och förlorar barns delaktighet eftersom dialog och 

reflektion inte framträder som vardagliga redskap (ibid.).  
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6.2.3. Vilket inflytande barn får beror på hur förskollärare tolkar begreppet 

I likhet med vad Dahlbeck och Westlund (2015) betonar framgår det i resultatet från vårt tema ‘att 

dela på makten’ hur viktigt det är som förskollärare att reflektera över och vara medveten om vilken 

makt de har och hur de använder makten i den pedagogiska dokumentationen. Även Dahlberg et 

al. (2014) diskuterar maktaspekter kopplade till pedagogisk dokumentation och framhåller att 

pedagogisk dokumentation möjliggör för förskollärare att få syn på sitt eget sätt att se på barn samt 

vilka förutsättningar de ges i förskolans kontext. Lindgren (2012) poängterar vikten av att våga 

dela med sig av makten till barn. Barn kan tillsammans med förskollärare bestämma riktning och 

innehåll i den pedagogiska dokumentationen genom dialog och interaktion (Dahlbeck & Westlund, 

2015). Det framträder också från vårt resultat hur barn kan initierar idéer utanför förskollärarens 

planerade riktning utan att förskolläraren begränsar. Detta skapar möjligheter för barn att få ett 

reellt inflytande över utformningen av den pedagogiska dokumentationen samt utbildningen. Barn 

kan på så sätt förstå hur de kan mediera inflytande i förskolans kontext. I enlighet med Hart (1995) 

möjliggör förskollärare från vårt tema ett partnerskap med barn där de delar på makten. Detta kan 

jämföras med steg sju och åtta i delaktighetsstegen, eftersom barn tillåts och uppmanas att komma 

med egna idéer och hur de ska genomföras. I och med detta kan pedagogisk dokumentation utifrån 

vårt resultat även ses som ett medierande redskap för att utmana dominerande diskurser i enlighet 

med Dahlberg och Elfström (2014) och Säljö (2013; 2014; 2017), där den rådande synen på vad 

barn kan utmanas genom att barn ses som jämlika med förskollärare. Svenning (2011) poängterar 

att barns perspektiv i pedagogisk dokumentation möjliggör för barns inflytande i förskolan, vilket 

överensstämmer med vårt tema ‘att dela på makten’. Därför borde detta vara högst relevant att 

reflektera över som förskollärare eftersom det annars tycks vara lätt att förbigå styrdokument och 

lagar i sin profession. Det framträder även som viktigt att arbetslaget måste ha en samsyn över vad 

begreppen delaktighet och inflytande innebär, och där den pedagogiska dokumentationen kan 

användas som ett medierande redskap (Säljö, 2013; 2014; 2017). Förskollärare bör därför lyfta 

vikten av samsynen på begrepp i förskolan i arbetslaget eftersom barns möjlighet till inflytande 

måste diskuteras i relation till vad förskollärare möjliggör och påverkar. Detta lyfter Jakobsson 

(2012) som viktigt även inom den sociokulturella teorin där dialog och reflektion står i relation till 

interaktioner och samspel mellan förskollärare och barn vilket utgör grunden för både pedagogisk 

dokumentation och utbildningen (ibid.).   

 

Resultatet i vår studie visar att barns inflytande påverkas av förskollärarens definition och 

beskrivning av begreppet inflytande. I likhet med Arnér och Tellgren (2006) har förskollärarna i 

vårt tema ‘barns delaktighet och inflytande - vad är vad?’ svårt att skilja mellan innebörden i 

begreppen delaktighet och inflytande. Resultatet jämförs med Harts (1995) delaktighetsstege, 

vilket synliggör att förskollärares beskrivning av barns inflytande inte stämmer överens med 

delaktighetsstegens definition av inflytande. Barn tycks bara få skenbart inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen. Det förskollärarna i vår studie egentligen beskriver är det Hart 

lyfter som symbolisk och efterfrågad åsikt, eftersom förskollärarna endast tycks lyfta barns åsikt 

på sina villkor. Detta bör därför inte klassificeras som inflytande i enlighet med Hart (ibid.). Således 
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bör detta uppfattas som en risk eftersom förskollärares kompetens begränsar barn till inget eller 

styrt inflytande, de vill säga skenbart inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Viktigt att 

lyfta är att detta kan bli en konsekvens för barn i förskolan eftersom förskollärarna beskriver att 

barn har och får utöva inflytande när deras inflytande snarare kan tolkas som begränsat. Detta kan 

tids nog leda till att utbildningen strider mot både styrdokument (Skolverket, 2018) och skollagen 

(SFS 2010:800) om barn inte ges möjlighet till inflytande i förskolan. Om barn endast ges skenbart 

inflytande vid efterfrågad åsikt går förskollärare miste om barns perspektiv i den pedagogiska 

dokumentationen. Detta resulterar i att barn inte tycks få möjlighet till “... ett reellt inflytande över 

arbetssätt och innehåll” (Skolverket, 2018, s. 16). Barnen tycks heller inte få möjlighet att utöva 

sina demokratiska principer i den pedagogiska dokumentationen, eftersom förskollärarna inte tycks 

skapar möjligheter för barn att utveckla viljan och förmågan att ta ansvar eller utöva inflytande 

genom den pedagogiska dokumentationen och förskolans kontext (ibid.).   

 

Dialogen och samsynen kring begrepp och mål i förskolan framträder som avgörande när det 

kommer till barns möjlighet till inflytande i pedagogisk dokumentation. Den sociokulturella teorin 

i relation till vårt resultat belyser dialogen och reflektionen betydelsefullt och obligatoriskt för 

barns utveckling, lärande och möjlighet för appropriering av medierande redskap i förskolan 

(Jakobsson, 2012; Säljö, 2013; 2014; 2017). Förutom dialog och reflektion framträder interaktioner 

i vårt resultat som väsentligt för barns utveckling och lärande eftersom kunskap och erfarenheter, 

de vill säga teori och praktik är sammankopplat. Av denna anledning kommer vi fram till att barns 

utveckling och lärande måste diskuteras och analyseras i relation till förskolans kontext, det vill 

säga förskollärarens handlingar och förhållningssätt (ibid.).  

6.2.4. Sammanfattning av resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis framträder dialog och reflektion inom arbetslaget och tillsammans med 

barnen som grundläggande för att möjliggöra barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. 

Möjligheterna med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation är beroende av att det prioriteras 

och att förskollärare diskuterar och reflekterar tillsammans över vilka förutsättningar de skapar för 

barnen. Förskollärare behöver reflektera över vilka strategier och vilka kombinationer de tillämpar 

för att barn ska bli delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Om barn görs delaktiga i enskilda 

strategier eller i vissa kombinationer betyder det inte att barn är delaktiga i pedagogisk 

dokumentation. Det krävs därför att förskollärare reflekterar över vad som egentligen händer i 

praktiken och hur pedagogisk dokumentation kan användas som ett medierande redskap för att 

främja barns utveckling och lärande. Det framträder därefter att förskollärare kan använda barns 

inflytande i pedagogisk dokumentation för att möjliggöra ett partnerskap som delar på makten 

mellan förskollärare och barn. En förutsättning för att erbjuda barn delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen är att förskolläraren har en medvetenhet och reflekterar över sitt 

eget förhållningssätt. Studiens resultat visar att det finns svårigheter hos förskollärare att skilja på 

begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation i praktiken samt delaktighet och 

inflytande. Reflektion inom arbetslaget tycks därför vara viktigt för att skapa en samsyn på 
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innebörden av begreppen. Det är genom dialogen och reflektionen som förskollärare kan hjälpas 

åt att förändra och utveckla förskolans miljö för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att 

till exempel utöva inflytande. Det är även genom dialogen och reflektionen inom arbetslaget som 

individens kompetens och erfarenheter kan delges och diskuteras i förskolans kontext, vilket tycks 

vara viktigt.  

6.3. Implikationer för yrkesuppdraget 

Arbetet med denna studie har gett en större kunskap över hur olika faktorer möjliggör eller 

begränsar barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Studiens syfte är relevant 

i nuläget då den rådande läroplanen fokuserar på hur förskolan ska dokumentera, utvärdera och 

utveckla utbildningen, en process i vilken pedagogisk dokumentation är en del. En implikation som 

framkommit är att utan medvetenhet och samsyn på begrepp hos förskollärare kan barns möjlighet 

till delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen hindras. Förväxlingen mellan 

barns delaktighet och barns inflytande medför konsekvensen att förskollärare kan tro att de skapar 

möjlighet för barn att utöva inflytande, när de i själva verket bara gör barn delaktiga. Det kan 

innebära att förskollärare inte följer styrdokument och lagar. En annan implikation är att 

förskollärare måste prioritera barns perspektiv i den pedagogiska dokumentationen. Det krävs 

därmed att förskollärare prioriterar barns åsikt och perspektiv för att få fatt i vad barn tycker är värt 

att lägga fokus på istället för att förskolläraren ska bestämma vad barn tycker är intressant. 

 

6.4. Förslag för fortsatt forskning 

Studiens syfte var att få en inblick över hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet 

och inflytande i pedagogisk dokumentation genom kvalitativa intervjuer. För fortsatt forskning 

skulle det vara intressant att undersöka hur förskollärare använder pedagogisk dokumentation 

tillsammans med barn genom observationer för att synliggöra hur förskollärare faktiskt arbetar med 

det i praktiken. Det skulle även vara intressant att komplettera med barnintervjuer för att få reda på 

hur de ser på sin delaktighet och sitt inflytande i pedagogisk dokumentation. En fördjupad aspekt 

hade varit att jämföra förskollärares perspektiv och barns perspektiv för att se vilka likheter och 

skillnader som framträder samt att försöka ta reda på viktiga faktorer i förskolan som påverkar 

resultatet. 
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Bilaga 1: 

 

Från: XX 

Skickat: 2019-XX-XX 

Till: YY, ZZ, ÅÅ, ÄÄ, ÖÖ 

Ämne: Examensarbete om pedagogisk dokumentation. 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som håller på och skriver examensarbete om hur förskollärare 

beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande i den pedagogisk dokumentation. Och skulle 

vilja intervju 1–2 förskollärare på …- förskola, om någon skulle vara intresserad att delta. Intervjun 

kommer ta ca 60 minuter och planeras att genomföras under vecka 47 och eventuellt vecka 48 vid 

behov. 

 

Vi skulle behöva mailadresser till förskollärare som skulle vilja ställa upp och gärna lite 

information om hur länge de arbetat som förskollärare för att få spridning i ålder och hur länge 

sedan de fick legitimation.  

 

Vi skulle behöva få kontakt med potentiella deltagare senast fredag XX/XX för att bestämma tid 

för intervju samt information om studien och samtycke. 

 

Mvh 

Amanda Tällberg och Josefine Andersson. 

  



 

Bilaga 2: 

Information och samtycke. 

Hej! 

Vi heter Amanda Tällberg och Josefine Andersson och studerar sista terminen på 

förskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Vi har nu påbörjat skriva vårt 

examensarbete som handlar om hur förskollärare arbetar med barns delaktighet och inflytande i 

den pedagogiska dokumentationen. Vi kommer därför att genomföra intervjuer med förskollärare. 

Intervjuerna spelas in med ljudupptagning för att underlätta det fortsatta arbetet med att bearbeta 

det insamlade materialet. Det insamlade materialet kommer enbart hanteras av oss och vi följer 

Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. 

Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du 

kommer vara helt anonym och ditt namn eller förskolan du arbetar på kommer inte kunna spåras. 

Alla uppgifter hanteras med sekretess och obehöriga kommer inte få ta del av materialet. Insamlad 

data kommer inte användas i andra syften eller studier än detta examensarbete. Du kan läsa mer 

om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer här: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-

analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

När examensarbetet är godkänt publiceras det på www.ltu.se, det innebär att vem som helst kan 

läsa och ta del av examensarbetet. Har du några frågor eller funderingar om intervjun eller studien 

är du välkommen att höra av dig! 

Med vänliga hälsningar Amanda och Josefine.  

 

 

Kontaktuppgifter: 

Amanda Tällberg, e-post: XXXX 

Josefine Andersson, e-post: XXXX 

Ansvarig handledare LTU: X X, e-post: XX 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ort     Datum      Signatur 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Bilaga 3: 

Intervjufrågor: 

Inledande frågor: 

1. När fick du din förskollärarlegitimation? 

2. Har du arbetat i förskolan sedan dess? 

Intervjufrågor: 

3. Hur definierar du pedagogisk dokumentation? 

4. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation? 

5. Varför arbetar du med pedagogisk dokumentation?  

6. Kan du ge exempel på en eller flera situationer som beskriver hur du genomför pedagogisk 

dokumentation? 

7. Vilka är delaktiga i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? 

8. Hur ser du på barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation?  

a) Vilka möjligheter och svårigheter ser du med det?  

b) Hur tänker du kring barns samtycke? Har du upplevt att något barn inte vill synas eller 

bli dokumenterad (foto, film, alster)?   

c) Hur förhöll ni er till det? 

9. Kan du beskriva och ge exempel på hur barnen är delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen? 

10. På vilket sätt har barnen inflytande över den pedagogiska dokumentationen?   

a) Kan du ge exempel? 

11. Vad anser du är viktigt att tänka på när det kommer till pedagogisk dokumentation?  

a) Kan du ge exempel? 

12. Finns det något du vill tillägga eller berätta som vi inte tagit upp? 

 

 




