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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur barns delaktighet och inflytande framträder i 

dokumentationsprocesser. Empiriinsamlingen bygger på fyra intervjuer med en 

förskolechef/förskollärare och tre med förskollärare i tre olika förskolor. Intervjumaterialet har 

analyserats utifrån hur barns delaktighet och inflytande framgår i det praktiska arbetet med 

dokumentation i förskolorna. Resultatet har vidare analyserats med inspiration av en 

diskursanalytisk utgångspunkt. Detta med fokus på vad som inkluderas och exkluderas i 

pedagogernas tal om dokumentation.  

I resultatet framgår att det är barns delaktighet i förhållande till dokumentation som betonas i 

intervjuerna. Begreppet inflytandet får en mer vag och otydlig framtoning i talet om 

dokumentation och kan istället ses som en garant för barnens delaktighet och inflytande i den 

övriga förskoleverksamheten. Resultatet pekar mot att det i avseende om arenan för inflytande 

i dokumentation finns flera perspektiv som konkurrerar såsom barnen, vuxna, verksamheten 

och läroplanen. Dessa aspekter styr vilken diskurs rörande barns delaktighet och inflytande i 

dokumentation som blir möjlig. Det framkommer även ett mönster som indikerar att 

pedagogernas egna upplevelser av och inställningar till dokumentationsuppdraget kan vara en 

bidragande faktor till hur barnens delaktighet och inflytande framträdde. 

Nyckelord: Dokumentation, Förskola, Delaktighet och Inflytande. 
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1. Inledning 

Under mina perioder av verksamhetsförlagd utbildning på förskollärarprogrammet har jag 

kommit att förstå hur olikt dokumentationsuppdraget upplevs och genomförs i verksamheterna. 

Några av dessa olikheter berör exempelvis hur barns alster sparas, hur digital 

dokumentationsteknologi används eller inte används och hur verksamheten visas upp utåt. I 

revideringen av läroplanen för förskola till Lpfö 98/2010 har förskollärarens ansvar för den 

pedagogiska verksamheten förtydligats och avsnittet om utvärderingsaspekten har utökats. 

Detta ska kontrolleras genom att verksamheten systematiskt dokumenteras, följs upp och 

utvecklas samt att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt ska 

dokumenteras.  

En historisk tillbakablick på läroplanens utformning har Ann-Christine Vallberg-Roth (2001) 

gjort genom litteraturanalys av läroplanshistoria från 1800-talet till början av 2000-talet. 

Hennes resultat beskriver dagens läroplan, sedan 1980-talet, som ”det situerade världsbarnets 

läroplan” (s 258). Målstyrning, decentralisering, globalisering, marknadsorientering och 

individualisering är utmärkande drag för perioden. Sedan införandet av Lpfö 98 har 

barnomsorgens utbildningspolitiska relevans betonats. Barnet ses som en reell kompetent 

person med demokratiska rättigheter. Önskan tycks också vara att förflytta vuxnas 

barnperspektiv till barns perspektiv. Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg 

Broman (2013) skriver att allt mer förväntningar riktas mot förskolan och dess möjligheter att 

stödja barns utveckling och lärande i avseende om senare skolframgångar. Ninni Wahlström 

(2009) skriver om det livslånga lärandet och att det ses som en förutsättning för att landet ska 

klara konkurrensen i en växande global ekonomi. Författaren menar att det är tanken om det 

livslånga lärandet som formar vad som krävs av ett samhälles grundläggande utbildning. I detta 

avseende, vikten av att eleverna lär sig att lära.  

Förskolan är en samhällsinstitution med krav på hur verksamheten ska ordnas. Bland de mest 

framträdande uppdragen i Lpfö 98/2010 finns demokratiuppdraget. Detta demokratiuppdrag 

speglas tydligt i uttrycket om förskollärarens ansvar gällande ”att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (s 12). Forskning menar att delaktighet är 

en grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan (Pramling-Samuelsson & 

Sheridan 2003). I läroplanen finns både avsnitten för utveckling och lärande samt uppföljning, 

utvärdering och utveckling att läsa om att barnen ska ges möjligheten att utveckla förmåga att 
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dokumentera likväl som att barns ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i 

dokumentation. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Förskolan är en verksamhet som ska garantera att alla barn får god omsorg, där fostran och 

lärande bildar en helhet. Barns delaktighet och inflytande i verksamheten är viktigt för att nå 

upp till detta mål. Utformningen av Lpfö 98/2010 ställer krav på dokumentation av barn, likaså 

ställer den krav kring barns delaktighet och inflytande i dokumentationsprocesserna. Bente 

Svenning (2011) skriver att förskolebarn inte har något val i förhållande till 

dokumentationskravet. Därför bör pedagogerna aktivt arbeta med att ge barnen utrymme att 

uttrycka behov, önskemål och uppfattningar i avseende att värna sin integritet då 

dokumentationskravet blir vanligare även i samhället som stort. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barns delaktighet och inflytande i 

dokumentationsprocesser framträder i intervjuer med några förskollärare. Samt att diskutera 

resultatet i förhållande till de diskursanalytiska begreppen inkludering och exkludering i 

slutskeendet av uppsatsen. Ambitionen är att besvara syftet med hjälp av följande 

frågeställning: 

 På vilka sätt framträder barns delaktighet och inflytande i dokumentationsprocesser? 

 

1.3 Centrala begrepp och vidare disposition 

Delaktighet och inflytande är de centrala begrepp som används i denna studie. Därför vill jag 

inledningsvis förklara för den innebörd dessa begrepp ges. Elisabeth Arnér (2009) menar på att 

delaktighet och inflytande är begrepp som används synonymt, både inom forskningen likväl 

som i förskoleverksamheten. Därför valde hon att själv att separera dem och undersöka 

inflytande istället för delaktighet vilket hon beskriver som ”Enligt min uppfattning har 

begreppet delaktighet en innebörd av att ta del av något som andra redan bestämt” (Arnér 2009, 

s 14). Jag har i denna uppsats valt att behandla delaktighet och inflytande som två skilda 

begrepp, med huvudsakligt stöd från Lpfö 98/2010 där båda begreppen omnämns. Delaktighet 

ges i denna text betydelsen av att ha del i eller har del av något medan inflytande handlar om 

möjlighet att påverka. Att vara delaktig kan ses som att ta del av något och involveras i det 
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pågående, att vara delaktig i en grupp eller en aktivitet. Inflytande handlar istället om att vara 

med och påverka vad eller det som beslutas om.  

Begreppet dokumentationsprocess har jag valt för att jag ämnar undersöka hur barns delaktighet 

och inflytande framträder i samtliga avseenden av dokumentationen. Ann Åberg och Hillevi 

Lenz Taguchi 2005 beskriver skillnaden mellan observation och dokumentation. Att observera 

innebär ett aktivt och medvetet samlande av iakttagelser medan att dokumentera innebär att ett 

medvetet val gjorts. Utifrån Skolverkets (2012) publikation Uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation delas dokumentation upp i två delar metoder 

för ”insamling” (s 45) av data och metod för ”bearbetning och analys” (s 45) av data.  

Vidare disposition av arbetet kommer inledas med forskningsöversikten i kapitel 2. Där 

presenteras tidigare forskningen i avseende dokumentation/pedagogisk dokumentation, barns 

delaktighet/inflytande samt barns perspektiv och delaktighet. Detta avrundas med forskning om 

etik och dokumentation. Avslutningsvis sammanfattas forskningen och problematiseras i 

förhållande till den fortsatta studien. 

Metod och metodologiska ståndpunkter presenteras i kapitel 3. Här redogörs för den valda 

metodansats med vilken jag valt att närma mig mitt undersökningsområde, samt vilka teoretiska 

referensramar som blir gällande för analys av data. Här presenteras även datainsamlingsmetod, 

praktiskt genomförande, etiska övervägande etcetera. 

I kapitel 4 presenteras resultat och resultatanalys under rubriken ”Pedagogers tal om 

dokumentation” där insamlad empiri analyseras i avseende att skapa mönster och kategorier i 

förhållande till syftet. Detta kapitel avslutas med en resultatsammanfattning. 

Under kapitel 5 diskuteras resultatet i förhållande till de diskursanalytiska begreppen och 

tidigare forskning. Samt reflektioner rörande hur resultatet skulle kunna förklaras. Likaså 

redogörs för dilemman och kritiska reflektioner kring metodologi, metodval och praktiskt 

genomförande av studien. Avslutningsvis presenteras vad min studie kan innebära för 

verksamheten och eventuella förslag på vidare forskning. 
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2. Forskningsöversikt 

I avseende att skapa en överblick av forskning inom området för studien har en systematisk 

litteratursökning av artiklar och litteratur via databaserna DIVA, ERIC Ebsco, LIBRIS, NB-

ECEC och SwePub gjorts. Sökorden har varit dokumentation, förskola, delaktighet och 

inflytande. Vid internationell sökning har orden som använts varit documentation, preschool, 

participation och influence. Sökningar har ibland inkluderat orden barn eller child/children. 

Jag har även gjort kompletterande sökningar för artiklar, publikationer och styrdokument via 

Skolverkets hemsida. Liksom har viss inspiration hämtats genom att se över delar av den 

referenslitteratur som funnits i den sökta litteraturen. Denna sistnämnda strategi beskriver Yin 

(2011) som en snöbollssökning, vilken i denna studie enbart fyllt en mindre och kompletterande 

roll i litteratursökningen som helhet. 

Det svenska och nordiska forskningsläget har gett gott utslag i fråga om artiklar rörande 

dokumentation eller barns delaktighet och inflytande. Däremot upplevs forskningen om barns 

delaktighet och inflytande i dokumentationen vara mindre. Det internationella forskningsläget 

i förhållande till studiens syfte är likaså mindre. Detta skulle kunna förklaras på två sätt. En 

tänkbar anledning är att de ord som valts som översättning från de svenska söktermerna inte 

används på samma sätt inom utomnordiska skolväsenden. Alternativt, och med stöd av Devon 

E. McKennas (2005) artikel, kan förklaringen också vara att områdena rörande barns 

delaktighet och inflytande ser annorlunda ut internationellt beroende av läroplanernas olika 

utformning.  

Då min studie kommer utföras i svenska förskolor har jag valt att fokusera forskningsöversikten 

mot svensk och nordisk forskning, detta då läroplanerna beskrivs ha mer liknande utformning. 

Min forskningsgenomgång bör spegla förskolor som har samma eller liknande förutsättningar 

i sina läroplaner, gällande dokumentationsarbete och barns delaktighet och inflytande, som de 

förskolor vilka jag ska genomföra min undersökning i. 

Den redogörs för i fyra rubriker vilka är tänkta att illustrera ett flertal perspektiv på 

dokumentation, hur forskningsläget för barns delaktighet och inflytande ser ut, barns perspektiv 

vilket beskrivs som en förutsättning för barns delaktighet och inflytande samt de viktiga etiska 

aspekter som denna forskning återkommer till. Avslutningsvis sammanfattas 

forskningsöversikten och problematiseras i förhållande till fortsättningen av studien. 
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2.1 Dokumentation 

I Skolverkets (2012) publikation delas dokumentation upp i två delar ”metoder för insamling” 

och ”metod för bearbetning av data och analys”. Bearbetningen av data i form av reflektion i 

grupp är det steg som gör dokumentationen till pedagogisk dokumentation. I samtal kring 

dokumentation, mellan barn och barn eller pedagog och barn kan såväl barn som vuxnas 

lärandeprocesser synliggöras. Annan forskning rörande pedagogisk dokumentation har visat på 

dess positiva effekt i att synliggöra barns lärande, potential att utveckla verksamheten likväl 

som bidragande till pedagogers kompetensutveckling (Åberg & Lenz Taguchi 2005; Bjervås 

2011; Alnervik 2013). 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2012) har i avseende om pedagogisk 

dokumentation skrivit att dokumentation är en läroprocess men också en 

kommunikationsprocess vilken förutsätter en kultur av utforskande, reflektion, dialog och 

engagemang. Den pedagogiska dokumentationens fokus på dessa reflektionsprocesser 

möjliggör för olika röster att göra sig hörda. Således kan också fler perspektiv synliggöras i 

verksamheten. Dahlberg m.fl. (2012) menar att genom dokumentation kan vi demaskera 

dominerande diskurser genom vilka vi konstruerar både oss själva och barnen.  

Karin Alnerviks (2013) syfte var att utveckla kunskap om pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg för lärande över tid. Hennes resultat är att pedagogisk dokumentation 

förändrar de handlingar som riktar sig mot förskolans pedagogiska verksamhet. Samt att 

verktyget pedagogisk dokumentation uppfattades på olika sätt, exempelvis som både ett verktyg 

för förändring och som ett svårbegripligt dokumentations- och utvärderingsverktyg. Lise-Lotte 

Bjervås (2011) har i sin studie rörande barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik kommit fram till att diskurserna om "barnet som person" och "barnet som 

position" samexisterar i verksamheten. I intervjuer med förskollärare är det huvudsakligen 

tanken om det kompetenta barnet som framkommer. Pedagogisk dokumentation uppfattas av 

lärarna i studien som ett verktyg vilket ger barnen möjlighet att visa och använda sina 

kompetenser. Samtidigt framkommer kritik som att dokumentationen inte bör användas 

oreflekterat. 

Ann-Christine Vallberg-Roth (2012) noterade att forskningen kring dokumentation generellt 

sätt fokuserade på de positiva aspekterna och valde istället att göra en kritisk studie där 

bedömning granskas som en oundviklig del av dokumentation. Utifrån frågeställningen vilka 

dokumentations och bedömningsmetoder som används i förskolan blev slutsatsen att varje 
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förskola arbetade med ca sex till tio olika metoder. Dessa metoder kunde kategorisera in i fem 

olika bedömningskategorier vilka varierade mot utvecklingspsykologiska tankar, 

självbedömning, individuella utvecklingsplaner, prestationscentrerad bedömning eller 

bedömning av miljöns betydelse för att stödja barnets utveckling.  

 

2.2 Barns delaktighet och inflytande 

Alnervik (2013) och Svenning (2011) presenterar resonemang kring att göra barn delaktiga i 

dokumentationsarbetet. Alnervik (2013) skriver att för att göra barnen delaktiga i 

dokumentationsarbete måste de själva få möjlighet att fotografera och ta beslut kring vilket 

material som ska göras offentligt för andra. Svenning (2011) menar att genom att låta barnen 

själva dokumentera, exempelvis sköta kameran, kan de lyfta berättelser som pedagogerna inte 

hade fått tillgång till annars. Författaren menar att barnen ofta riktar kameralinsen mot andra 

motiv än de vuxna skulle ha valt.  

McKenna (2005) har gjort en etnografisk undersökning i tre svenska förskolor i syfte att följa 

pedagogers arbete och utveckling av dokumentationsmetoden portfolio. McKennas slutsats var 

att den svenska portfolion fungerade som ett medel för reflektion och demokrati. I studien är 

det barns medverkan i reflektioner kring insamlat material som lyfts fram som barns delaktighet 

i dokumentation. Samtidigt uteblir problematisering av att ingen pedagog beskriver hur barnen 

gjorts delaktiga i insamling av material eller om/hur de förhåller sig till etiska aspekter kring 

insamlingen av materialet. 

Westlund (2011) har forskat om barns inflytande i förskolan och undersöker i sin fallstudie 

pedagogers praktiska arbete med barns inflytande i förskoleverksamhet. Resultatet visar att 

pedagogerna använder sig av olika arbetsformer i arbetet med barns inflytande men att de 

situationer som inflytandet kopplas samman med huvudsakligen gäller lek, konflikter, måltider 

och pedagogplanerade aktiviteter. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) har i sin 

litteraturstudie haft som syfte att problematisera kring barns rätt och möjlighet till delaktighet 

som värde och pedagogisk fråga. Författarnas slutsats är att delaktighet är en grundförutsättning 

för barns möjlighet att föra sin egen talan. 

Anne-Li Lindgren (2012) är i sitt resultat kritisk till innebörden av vad det kan innebära för 

barnen att varje dag dokumenteras gällande aktiviteter och idéer. Forskning visar att barns 

delaktighet är önskvärd, men vad delaktighet i praktiken innebär är ofta vag eller förgivet-att 
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tagen. Anne-Li Lindgrens och Anna Sparrmans (2003) menar att pedagogperspektivet hamnar 

i fokus trots betydelsen av att ta barns perspektiv. 

Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson (2012) illustrerar att det trots en önskan av att 

ta barns perspektiv vid dokumentationsarbete, kan bli så att lärarnas perspektiv omedvetet 

hamnar i förgrunden. Författarna undersökte vad fokus vid förskollärarens dokumentation 

riktas mot samt vad som karaktäriserar kommunikationen mellan förskolläraren och barnet i 

dessa situationer. I resultatet framkom att det är barns prestationer eller görande som 

dokumenteras. Det framgår även att barnen guidas med frågor mot det förskollärarna vill att 

barnen ska se. I flera fall iscensätter pedagogerna aktiviteter som kan uppfattas som abstrakta 

för barnen. Mycket av kommunikationen är av strategisk målorienterad karaktär exempelvis att 

be barnen att rita en buss, att bygga torn eller att agera på olika sätt. Dessutom framkommer att 

när förskolläraren väl bestämt sig för att dokumentera så framgår det tydligt i materialet att han 

eller hon försöker se det de vill se.   

Svenning (2011) problematiserar vidare kring vem som väljer ut det material som synliggörs 

vid barns dokumentation. Ett exempel är de pärmar där teckningar, foton och små berättelser 

om/kring barnen sätts in. Med utgångspunkt i samtal med andra förskollärare beskrivs en bild 

av att det ofta är förskolläraren som bestämmer över innehållet. Vad är fint nog att sättas in i 

pärmen? Författaren menar att det är viktigt att reflektera över om den dokumentation som sätts 

upp och väljs ut på förskolan faktiskt speglar barnens perspektiv eller används som en metod 

att visa upp ”vuxnas framgång som goda pedagoger” (Svenning 2011, s 93). 

 

2.3 Barns perspektiv 

Anette Emilson och Anne-Mari Folkesson (2008) har utifrån sina resultat dragit slutsatsen att 

barns perspektiv och delaktighet förutsätter varandra. Andra forskare beskriver 

kommunikationen och lärarens lyhördhet som förutsättningar för att pedagogen ska kunna ta 

barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003; Emilson & Folkesson 2008).  

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) menar att barns perspektiv kan beskrivas som världen 

så som den upplevs av barnen själva. Barnperspektivet förklaras som att det inte kan ses som 

ett entydigt begrepp men att den generellt kan tolkas som ett uttryck från vuxna om vad som är 

det bästa för barnen. Liknande skriver Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) 

när de beskriver att barns perspektiv och barnperspektiv ofta likställs med barns rättigheter och 

barns bästa. 
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Forskningsresultat synliggör problematik i förhållande av barns delaktighet och inflytande 

kopplat till åldersrelaterade aspekter och språk (Bjervås 2011; Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003; Westlund 2011). Westlund (2011) likväl som Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) har i sina respektive resultat kommit fram till att barn inte alltid tar chansen 

till inflytande. Ett exempel på detta är att de svarar vad de tror att andra barn och pedagoger vill 

höra, istället för att säga vad de själva faktiskt vill och tycker. Westlund (2011) har i sitt resultat 

behandlat att för att ge de minsta barnen inflytande krävs att pedagogerna är uppmärksamma 

på andra kommunikationsformer än språket.  

Elisabeth Arnérs (2006) syfte var att undersöka hur pedagoger kan förändra sitt förhållningssätt 

till barns initiativ och inflytande i förskolan, med betoning på en förändring från ett nekande 

till ett bejakande förhållningssätt. Hennes resultat pekar mot att traditioner, regler, 

pedagogernas syn på barn och pedagogernas hänsyn till varandra styr arbetet med barns 

inflytande. För att ändra detta krävs ett reflekterande förhållningsätt hos pedagogerna. Det 

reflekterande förhållningssättets möjligheter att vidga det egna perspektiv rörande barns lärande 

framhåller även Åberg och Lenz Taguchi (2005). Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) har 

skrivit om barns syn på vuxna utifrån intervjuer med barn. Dessa intervjuer tolkades av 

författarna som att barn är ovana vid att ha ett reellt inflytande i verksamheten. Vilket enligt 

författarna resulterar i att barnen har svårt att komma med förslag på vad de skulle kunna ha 

inflytande i. Det framkommer ett maktperspektiv där barndomen ibland framstår som en 

övergångsperiod utan eget värde och därför får barnen karaktären av ”ännu inte vuxna” (Arnér 

& Tellgren 2006, s 45). Den asymmetriska maktrelationen framkommer även i Lindgren och 

Sparrmans (2003) studie där de beskriver att dokumentation skapar en betraktare och någon 

som blir betraktad. 

 

2.4 Etiska aspekter på dokumentation 

Även etiska aspekter kring dokumentationen av barn framkommer i forskningen. Mycket 

rörande den allt mer lättillgängliga och således mer frekventa användandet av medier såsom 

foto, ljud- och videoupptagning (Svenning 2011; Lindgren 2012).  

Lindgren (2012) menar att det finns etiska problem med pedagogisk dokumentation av barn i 

förhållande till digitala dokumentationsmetoder. I resultatet framkom att lärare huvudsakligen 

är positiva till användning av digital dokumentationsteknologi. Detta då det skapar möjligheter 

att öka barns deltagande i verksamheten. Författaren kritiseras dock att det finns lite belägg för 
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att denna utveckling sker om inte diskussionen gällande etiska aspekter om vad det innebär för 

barn och vuxna att producera pedagogisk dokumentation, särskilt digital sådan, förs. 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att det kanske är dags för en gränsdragning för vad som 

är etiskt försvarbart i förhållande till dokumentation. En gränsdragning som författaren menar 

inte enbart skulle gynna de professionella och politikers intressen utan även barnens integritet.  

Lindgren (2012) beskriver visuell dokumentationsmetod som ett framtidens paradigm för 

kunskap. Därför behövs förståelse för att det visuella är komplext, kraftfullt och produktivt 

likväl som avslöjande och disciplinerande. Komplexiteten måste behandlas i avseende till 

pedagogisk dokumentation och vad det innebär för vuxna och barn att dokumentera. 

 

2.5 Sammanfattning och vidare problematisering 

Dokumentation, framförallt pedagogisk dokumentation, beskrivs av flera författare som en 

process vilken kan skapa möjligheter för barn och vuxna att synliggöra sina lärprocesser, 

utveckla verksamheten och öka kompetens hos personal som arbetar där. Samtidigt kan det 

uppfattas som ett svårbegripligt dokumentations- och utvärderingsverktyg och det bör inte 

heller användas oreflekterat. Vallberg-Roths (2012) visade på att dokumentation också på olika 

sätt kan bli eller blir en form av bedömningsmetod. Forskning visar att det kan finnas osäkerhet 

och motstånd i arbetslagen gällande dokumentationen, vad och varför ska det dokumenteras? 

Samt att arbetet med barns inflytande konkurrerar med läroplanens andra mål och intentioner. 

Flera av de presenterade författarna framhåller att barns perspektiv och delaktighet förutsätter 

varandra samt att kommunikationen och lärarens lyhördhet beskrivs som förutsättningar för att 

pedagogen ska kunna ta barns perspektiv. Trots att ett flertal studier visar att barn borde göras 

mer delaktiga vid insamling av material för dokumentation, visar Westlunds (2011) studie att 

talet om barns inflytande istället tillskrivs leken, konflikter, måltidssituationer och 

pedagogplanerade aktiviteter. Således kan barns perspektiv förbises i dokumentationen.   

Även om forskning kring dokumentation samt barns delaktighet och inflytande är gjord, tycks 

forskning av områdena i avseende till varandra vara mindre. Detta trots att flera författare och 

forskare menar att det är viktigt med barns delaktighet och inflytande i dokumentation 

(Svenning 2011; Skolverket 2012; Alnervik 2013). Förskolan är idag en praktik där ett 

dokumentationskrav är barnens vardag. Delaktighet och inflytande kan ses som centrala teman 

i läroplanen och där av är det också av relevans att undersöka om och hur detta tar sig uttryck i 

den pedagogiska praktiken. Vilket jag ämnar närmar mig genom att undersöka hur begreppen 
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delaktighet och inflytande i avseende om barnen framträder i relation till förskollärares tal om 

dokumentation. 
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3. Metod 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver valet av metodansats som det perspektiv 

vilket läggs på det område som ämnar undersökas. Detta blir återkommande under hela 

processen och påverkar således frågeställning, datainsamling och analys. Därför är det viktigt 

att välja en ansats som är lämplig i förhållande till det område som undersöks.  

Denna studie tar sin utgångspunkt ur en kvalitativ ansats, vilken enligt Magdalene Thomassen 

(2007) innebär att vilja skapa djupare förståelse för omvärlden så som den uppfattas eller 

upplevs av människor. Robert K. Yin (2011) beskriver kvalitativ forskning som en mosaik av 

inriktningar eftersom ämnet i kvalitativa studier bara kan blottläggas genom att dra slutsatser 

utifrån observationer eller att tala med människor. Detta innebär att forskaren också kan ses 

som ett forskningsinstrument som är medkonstruktör i studien och bör således vara medveten 

om denna roll i tolkning och analys av sitt material. 

Den kvalitativa intervjun beskrivs enligt Pål Repstad (2007) som att vara helhetsorienterad, 

samtidigt målinriktad. Flexibilitet är relevant i avseende om att kunna formulera frågor flytande 

i samtalet och fånga upp intressanta aspekter som framkommer i stunden. Intervjun bör 

företrädelsevis följa ”trattmodellen” att de allmänna frågorna ställs först och därefter följs av 

de mer avgränsade frågorna. Ett upplägg vilket också valts för min intervjuguide, detta för att 

uppmuntra intervjupersonerna att svara så fritt som möjligt och förhindra att i egenskap av 

intervjuare styra konversationen allt för mycket. 

Håkan Löfgren (2014) skriver att för att få tillgång till dessa berättelser krävs att intervjuaren 

är en god och genuin lyssnare, och också uppmärksammar intervjupersonen på detta under 

samtalet. Denna egenskap ökar chansen till ett klimat där fylliga och uttömmande berättelser 

kan delges intervjuaren. 

 

3.1 Diskursanalys 

Det metodologiska perspektiv som är valt i förhållande till studien är inspirerad av 

diskursanalys. Metodologin med valda begrepp kommer behandlas i studiens 

resultatdiskussion. Anledning till mitt val av diskursanalys, med valda begrepp vilka 

presenteras senare, är att jag anser att det kan ge en fördjupad förståelse av resultat och analys 

i diskussionen.  
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Diskurs och diskursanalysen definieras enligt Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 

(2000) övergripande som att det ”är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)” (s 7). Eva Bolander och Andreas Fejes (2009) skriver att intresset för 

språkets skapande roll växte fram i samband med den ”språkliga vändningen” (s 82) i 1900-

talets början. Detta innebar att vissa forskare hävdade att det inte fanns en klar relation mellan 

ett ord och ordets representation. Diskursanalysen blir viktig i dess potential att ”… synliggöra 

språkets formgivande och skapande kraft” (Bolander & Fejes 2009, s 83). 

Men som helhet beskrivs det diskursanalytiska fältet av Winther Jörgensen och Phillips (2000) 

som ett tvärvetenskapligt område omkring vilket det råder oenighet både hur det ska definieras 

och analyseras. Perspektivet inrymmer ett flertal olika definitioner, traditioner och innebörder 

vilka har likheter men även skiljer så åt. Vidare skriver författarna att diskursanalys bygger på 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi vilka hävdar att vårt tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket. Både Mats Börjesson (2003) samt Winther Jörgensen 

och Phillips (2000) skriver att majoriteten av de diskursanalytiska inriktningarna tar sin 

utgångspunkt ur det socialkonstruktionistiska fältet. Winther Jörgensen och Philips (2000) 

skriver att grundpremisserna på vilka en sådan diskursanalys ska vila är att det inte finns en 

objektiv sanning om verkligheten utan att vår verklighet konstitueras socialt och diskursivt. 

Således kan forskarens roll i diskursanalysen, enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000), 

inte ses som försök att blottlägga sanning eller att sortera utsagor efter det som är mer eller 

mindre sant. Uppgiften är att kartlägga mönster i det som faktiskt sagts och skrivits och sätta 

det i samband med de eventuella konsekvenser som olika diskurser får. Inte att ta sig varken 

utanför eller bakom diskursen. 

 

3.1.1 Diskursanalytisk verktygslåda 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver det diskursanalytiska fältet som brett i 

avseende att det inte rör sig om en enhetlig metod utan ett begrepp med flera definitioner, 

traditioner och innebörder. Det finns inom traditionen inga på förhand givna ramar för hur 

analysen av empiriskt material ska genomföras, utan blir beroende av studiens syfte och 

tillgängligt material. Således har jag valt att, utifrån författarnas rekommendation, konstruera 

en egen diskursanalytisk verktygslåda där jag lånar begreppen inkludering och exkludering. 

Bolander och Fejes (2009) förklarar begreppen inkluderingar och exkluderingar som 

kategoriseringar som texten skapar i vad som ges mer utrymme och vad som också utelämnas. 
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Författarna menar att det som utelämnas eller ges lite plats i talet är med och skapar diskursen 

lika mycket som det som faktiskt omnämns. Winther Jörgensen & Phillips (2000) skriver om 

det diskursanalytiska fältet att det hör samman med analys av diskursiva praktiker, vilket kan 

ske genom både texter och tal. I denna studie blir det pedagogers tal om barns delaktighet och 

inflytande som analyseras utifrån de transkriberade intervjuerna. Detta innebär att de excerpter 

som presenteras i resultatdelen blir valda med relevans till syftet och också att de tolkas av mig 

i egenskap av författare. Förhållningssättet benämns av Winther Jörgensen & Phillips (2000) 

som reflexivitet och innebär att intervjuaren/författaren genom sina frågor, sina val och sina 

tolkningar också blir en medkonstruktör i resultatet. För att studien ska bli så objektiv som 

möjligt krävs att författaren försöker sätta sin tidigare kunskap inom parentes för att kunna 

identifiera nya kategorier och mönster. 

Reflexivitet går att problematisera i förhållande till en studies generaliserbarhet, då 

diskursanalysen inte söker objektiva sanningar. Samtidigt menar Winther Jörgensen & Phillips 

(2000) att en diskursanalys bedöms utifrån studiens giltighet eller validitet. Bolander och Fejes 

(2009) skriver att bedömning av en diskursanalys sker utifrån koherens; tydlighet, helhet och 

kapacitet att övertyga. Detta genom att alla led i analysen ska vara lätta för läsaren att följa och 

ta ställning till var vida dem är skäligt genomförda. 

 

3.2 Urval 

Empirin är insamlad genom intervjuer gjorda på tre olika förskolor med totalt fyra olika 

pedagoger, varav en också är förskolechef för tre verksamheter. För att skapa en något mer 

övergripande bild i avseende om studiens syfte har det varit av relevans att intervjua pedagoger 

som är verksamma i olika verksamheter likväl som på olika åldersavdelningar. Verksamheterna 

där Anna, Elin och Sofia arbetar ligger på annan ort än verksamheten där Lina arbetar.   

 

3.3 Genomförande 

Första kontakten togs via e-post och i denna informerades deltagarna om vem jag var, att jag 

skulle skriva C-uppsats och att uppsatsen i korthet skulle handla om dokumentation. 

Information rörande de etiska aspekterna om anonymitet, vilka behandlas under rubriken för 

etiska övervägande, fanns med redan i introduktionsmailet. Likväl som jag var noggrann med 

att informera om anonymiteten åter igen innan intervjuerna påbörjades. 
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Upplägget på själva intervjuerna har varit att ingen fråga i guiden medvetet utgått från barns 

delaktighet och inflytande. Vid intervjuerna har en mall med frågor använts som underlag (se 

bilaga 1: intervju). Guiden omfattar ett antal större frågor kompletterade med några detaljerade 

frågor att ställa om behov fanns.  

Repstad (2007) beskriver intervjuhandledningen som en minneslista för att täcka upp 

ämnesområdet. Författaren menar på att intervjuaren kan tjäna på att ha stickordsmässiga ord 

istället för färdigformulerade frågor, detta så att frågorna formuleras i samtalet och flyter mer 

naturligt. Detta kan i sin tur också motverka att intervjupersoner blir fåordiga i sina svar.  

I denna studie har jag ändå valt att använda mig av färdigformulerade frågor i intervjuguiderna, 

men frågorna har omformulerats något i avseende till hur samtalet löper för att de på ett mer 

naturligt sätt ska passa in i samtalet. Intervjusituationerna skilde sig från varandra då några 

pedagoger omnämnde barnen först och började efter det att tala 

om dokumentationen.  Andra började med att tala om dokumentationen i allmänhet 

och övergick därefter till att tala om barnen i förhållande till dokumentationen. För att alla 

frågor i intervjuguiden skulle bli besvarade, fick jag således se till att låta intervjupersonerna 

tala färdigt men leda över dem i de andra frågeområdena. De underfrågor till huvudfrågorna 

som skrivits in har i vissa fall inte alls behövts ställas eller helt omformulerats beroende av hur 

samtalet fortlöpt. Dessutom har anteckningar i samtalet tagits för att kunna fånga upp och 

fördjupa intressanta ”stickspår” som varit relevanta för ämnesområdet.  

 

3.3.1 Provintervju 

Provintervju genomfördes med Anna som är förskolechef/förskolpedagog på en förskola på 

annan ort. Intervjun genomfördes över telefon med högtalarfunktion och spelades in på iPad 

som låg placerad bredvid telefonen. Provintervjun blev 42 minuter lång och svaren på frågorna 

uttömmande. Vissa av stödfrågorna eller de senare frågorna besvarades helt eller delvis redan 

under de första tre frågorna. Ibland kom vi in på spår som var relevanta men som jag inte räknat 

med, det var välkommet för att förstå dokumentationen i sitt sammanhang. 

Avslutningsvis rörande intervjun lät jag Anna kommentera hur hon upplevt intervjusituationen, 

var det några frågor som var otydliga och kände hon att telefonintervjutekniken fungerade? Jag 

fick positiv feedback på detta. Således kom intervjuguiden också att behållas till de senare 

intervjuerna men med notisen till mig själv att väva in dem lite bättre som en naturlig del i 

samtalet. 
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3.3.2 Intervjuer 

Samtligt material har spelats in med två olika tillvägagångssätt. En av intervjuerna är inspelade 

med iPad i ett personalrum i aktuell verksamhet. De övriga tre intervjuerna är gjorda via iPhone 

med högtalarfunktion och inspelade via iPad. Intervjuerna har genomförts vid tillfällen 

och/eller plats där det varit ostört för att kunna fokusera på samtalet. Intervjun vid verksamhet 

B som blev något kortare än de andra genomfördes under en lunchrast och således var den 

tvungen att hållas mer koncis än de övriga. Intervjuerna varierade mellan cirka 30 - 42 minuter. 

 

3.3.3 Transkribering 

Den första transkriberingen har varit en direkt omskrivning från det inspelade materialet till 

skrift i dokument på dator. De transkriberade utdrag som presenteras i uppsatsen är omskrivna 

till ett mer neutralt skriftspråk. Detta för att dels underlätta läsning och dels för att garantera 

deltagarnas anonymitet. Det viktigaste i urvalen av transskripten är att de speglar vad som sagt 

med relevans till studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.4 Bearbetning av data 

Då begreppen delaktighet och inflytande kan beskrivas som relativt abstrakta har min kodning 

behövt utformas på ett sådant sätt att jag kan synliggöra dem i avseende att besvara syfte och 

frågeställning. Min ambition har varit att detaljerat redogöra för samt motivera val av upplägg 

och genomförande genom hela studien för att skapa transparens. Enligt Yin (2011) innebär 

transparens att val, utförande och analys är redovisade på ett sådant sätt att läsaren kan skapa 

sig en uppfattning om trovärdigheten av studiens resultat. Transparensen blir således viktig i 

avseende om studiens validitet och reliabilitet.  

Som ett första steg i bearbetning av data har det transkriberade materialet noggrant lästs igenom. 

Vid dessa genomläsningar har uttalanden med relevans för syfte och frågeställning som 

framträtt plockats ut och kategoriserats in i egna dokument. Minnesanteckningar har i detta 

stadie förts över vilka mönster som återkommer. De uttalanden som plockades ut var stycken 

där de konkreta orden delaktighet och inflytande användes i avseende om barnen. Samt 

praktiska göranden vilka intervjupersonerna la fram som exempel på hur barn gjordes delaktiga 

och gavs inflytande i verksamheten. 
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De första kategoriseringarna har jag valt att kalla underkategorier, de är kategoriseringar vilka 

ska underbygga analysen av rubriken som helhet. Underkategorierna är skapade utefter på vilka 

sätt det praktiska arbetet med barns delaktighet och inflytande i dokumentationen framträtt 

genom intervjuerna. De valda excerpterna från intervjuerna med pedagogerna har kategoriserats 

i olika dokument beroende av hur och på vilka sätt barn beskrivs ges delaktighet och inflytande 

i dokumentationsprocesser.  Underkategorierna blev ”att visa”, ”att reflektera”, ”att ha tillgång 

till” och ”att samla in material”. 

Vidare har underkategorierna analyserats individuellt för att identifiera om, hur och på vilka 

sätt dessa excerpter speglar barns delaktighet och/eller inflytande. Underkategorierna är tänkta 

som delar vilka ska kunna ge en mer helhetlig bild, således har kategorierna presenteras enskilt 

med kort sammanvävd analys - men deras huvudfunktion är att i sammanfattningen illustrera 

de mönster som framträtt kring begreppen för delaktighet och inflytande. 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver att författaren kan vara öppen för nya teman som 

framträder i materialet. Författarna beskriver att det går att leta efter krispunkter, vilket speglar 

konflikter mellan olika diskurser. I intervjuerna framkom att det fanns olika perspektiv (barn, 

pedagog, föräldrar och läroplanen) som omnämndes i avseende om dokumentationsarbetet. Här 

blir barnets position i avseende av dokumentationen intressanta att lyfta.  

Avslutningsvis har uttalanden från intervjuerna som rör perspektiv och aspekter vilka beskrivits 

styra och påverka dokumentationsarbetet kategoriserats. Dessa mer komplexa kategorier har 

fått egna rubriker som benämns ”Dokumentation för delaktighet och inflytande” samt 

”Dokumentationsarenan”. Genom dessa rubriker som utgår mer från förskolans 

dokumentationskultur som helhet önskar jag placera in barns delaktighet och inflytande i ett 

meningsfullt sammanhang. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Yin (2011) beskriver att kompetenser en forskare bör besitta är lyhördhet, förmåga att kunna 

ställa bra frågor, ha förtrogenhet om ämnet, visa omsorg om data och att kunna utföra flera 

uppgifter parallellt. Annica Löfdahl (2014) beskriver att visa omsorg om data vidare kan 

härledas till etiska aspekter så som att samla in samtycke från deltagare och att garantera 

deltagarnas anonymitet. Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudprinciper behandlar 

begreppen information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande, vilka har genomsyrat studiens 

tillvägagångssätt. 
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Samtliga informanter i studien har i första kontakten via mail getts information om uppsatsen 

huvudsyfte rörande dokumentation, tillvägagångssätt för intervjuerna och information om 

anonymitet. Personerna har gett sitt samtycke och innan det faktiska genomförandet av 

intervjuerna har informanterna åter igen informerats om anonymitet samt att de hade rättigheten 

att be mig stänga av inspelningsutrustningen om de så önskade.  

Informationen rörande anonymitet behandlade de övervägande jag avsåg att göra för att 

eliminera igenkänningsfaktor för deltagarna, detta genom transkription och fingerade namn. 

Jag erbjöd även att e-posta ut transkriptdelar för godkännande innan jag valde att placera in 

dessa under studiens resultatdel. Detta i avseende att ingen skulle kunna känna igen ett specifikt 

uttalande. Intervjupersonerna uttryckte dock att de kände sig trygga med informationen om hur 

jag ämnade behandla mina data och således blev det inte aktuellt att maila ut enskilda 

transskript. Samtliga personer informerades även om att det material jag spelat in skulle raderas 

efter att uppsatsen betygsatts. 

Avslutningsvis har deltagarnas anonymitet i denna uppsats garanterats genom att namn på 

förskolor och pedagoger fingerats. Eventuella igenkänningsfaktorer är således helt 

slumpmässiga. De transskriptutdrag som presenteras i resultatdelen är omskrivna till ett mer 

neutralt skriftspråk för att minimera igenkänningsfaktor för deltagarna. 
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4. Pedagogers tal om dokumentation 

De transkriptionsutdrag som presenteras under denna del är utplockade med relevans till syfte 

och frågeställning. Som tidigare redogjorts för presenteras de omformulerade till mer generellt 

skrivspråk med avseende på anonymitet. Vissa av de valda excerpterna är presenterade så att 

två eller fler utlåtande ur en längre sekvens är utplockade och presenterade tillsammans för att 

lyfta ur kärnan i uttalanden. Kursiverade stycken i citat är uttalanden som intervjupersonen gjort 

som exempel på barn eller andra pedagogers uttalanden.  

Rubrik 4.1 består av fyra kategorier vilka presenteras under egna rubriker och analyseras 

sammanslagna i slutet på rubriken. Rubrik 4.2 och 4.3 svarar för att sätta rubrik 4.1 i ett 

helhetsperspektiv och då de är kortare sker resultat och analys löpande i presentationen. Avsnitt 

4 avslutas med en enhetlig resultatsammanfattning. Excerpterna som presenteras i rubrik 4.1 

har huvudsakligen besvarats via intervjuguidens frågor 1.1, 3.1 och 4.1. I de övriga rubrikerna 

har citaten valts ut från tidigare nämnda frågor samt frågorna 1.2 och 1.5, se bilaga 1: 

Intervjuguide.  

 

4.1 Barns delaktighet och inflytande i dokumentation 

I intervjuerna om dokumentation framträdde barns delaktighet och inflytande på olika sätt. Vid 

bearbetning av data skapades fyra mikrokategorier som speglar dessa teman.  

 

4.1.1 ”Att visa” 

Att ”visa” och att ”visa på” eller ”att se” är ord som i intervjuerna används i avseende om barns 

delaktighet och inflytande i dokumentation. Innebörden kan vara att barnen visas materialet 

som dokumenterats direkt i kamera, mobil eller filmkamera. Det beskrivs av två pedagoger 

även som om barnen ofta vill se sig själva när de vet att pedagogerna dokumenterar med dessa 

metoder. Samtidigt framgår det att barnen inte alltid får se bilderna och inte heller se alla bilder, 

viket är gemensamt för verksamheterna. 

Sofia: När vi fotograferar eller filmar barnen så är de nyfikna. De får titta i mobilen 

titta här målade du och här klättrade ni i trappan så det är mycket direkt med barnen. 

Elin: Om man tar ett kort då vill barnen gärna titta hur blev det? Då är de ju med i 

dokumentationen, men inte i hela processen. 
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I ett par av intervjuerna framkommer också strategier för att arbeta med de yngsta barnens 

delaktighet och inflytande i dokumentation. I dessa uttalanden är det just ”att visa” som blir den 

mest framträdande strategin. Detta eftersom de yngsta barnens språk och således förmåga till 

reflektion genom tal är begränsat. Sofia menar på är det viktigt att vara nyfiken som pedagog 

och hitta andra vägar i dokumentationsprocesser med de yngre barnen. 

Sofia: Jag tycker själv att det har varit jättemånga aha-upplevelser att jobba med 

yngre barn. Att man kan göra så mycket med barnen, de är så kapabla och sen får man 

ta ner dokumentationen på deras nivå. Man får inte tänka att antingen gör man det 

som man gör med de stora barnen eller så struntar man i det, man får ju vara nyfiken 

och prova. 

Lina: Avdelning Y:s barn som inte är så stora kanske inte fotar själva och så, det vet 

jag att X (pedagog på avdelning 1-3) har pratat om. Pedagogerna däremot sitter ju 

ändå bland barnen och har allt material och klipper och klistrar och har dragit ut 

massor med bilder. Att barnen får vara med och välja. Barnen pratar inte så mycket 

och kan inte reflektera så mycket efteråt heller. Där blir det ju ett sätt för barnen att få 

vara med och peka på och se att man gör. Sen pratar man ju om det också kommer du 

ihåg när vi gjorde det här? Men det blir ju inte alls samma reflekterande som vi har 

kanske (på avdelning 3-5). 

 

4.1.2 ”Att reflektera” 

Att ”visa” handlar inte enbart om barnens möjlighet att se sig själva i direkt anslutning av 

materialinsamlingen. Delaktighet och inflytande behandlas också som att förtydliga och visa 

upp material för att synliggöra lärprocesser och läroplansmål för barnen. Att ”visa” mynnar ut 

i delaktighet och inflytande som att ”reflektera”. 

Anna: Ganska ofta så visas bloggbilderna upp på en kanon, kanske i slutet på veckan 

eller i slutet på ett projekt. För då kan man diskutera vad barnen synliggör, både deras 

lärande och också fånga deras synpunkter. 

Sofia: Sen så dokumenterar man ju också för barnen ska se sitt eget lärande, kunna 

reflektera. Så vi tog alla läroplanens mål och färgkodade dem, alla som hör till 

utveckling och lärande är gula till exempel, normer och värden är röda och så gjorde 

vi bilder till så att det skulle vara lätt för barnen att se vilket område det hör till.  

Lina: Filmar man eller har bilder och sätter upp i fotoramen så står barnen ofta 

omkring. Det blir ju ett sätt för oss att samtala tillsammans med barnen och för att 

uttrycka ah men där är ju jag! Det är till och med så att de sätter sig i stolar ibland om 

tycker att åh nu måste jag titta igen! Det är ett bra sätt tycker jag att locka barnen att 

bli delaktiga, för då blir det någonting som blir meningsfullt för dem. De ser och de 

pratar och diskuterar och vi kan stå bakom och reflekterar över ah men vad var det 

som hände och vad var det vi gjorde? 
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I excerpten nedan presenterar Anna hur barnen blir delaktiga genom att göra sin röst hörd med 

ett system att sätta en tummen upp eller en tummen ned på ett material. I uttalande ses tanken 

om barns delaktighet och inflytande i att barnen ska få göra egna reflektioner i samband med 

uppvisandet av bilder. Barnen får berätta vad de jobbat med och uppmuntras att visa sina åsikter 

oavsett om det är något de gillar eller ogillar. 

Anna: Och sen är ju som sagt att påvisa lärandet och göra det med egna reflektioner, 

det sker ju både enskilt och i grupp men när man tillexempel visar upp bilderna på 

kanonen eller när barnen pratar om vad de har jobbat med. Då får barnen alltid göra 

en tummen upp eller ner. Barnen utvärderar själva om de gillade det eller inte gillade 

det, och det är helt okej att inte gilla, inte tycka någonting eller tycka nått är jätteroligt. 

 

I den fördjupande delen av excerpten framkommer däremot att det går att fråga sig var vida 

talet om barns delaktighet och inflytande i dokumentationsprocessen samexisterar med, eller 

omedvetet likställs med, att ges delaktighet och inflytande i utvärdering av de dokumenterade 

aktiviteterna. 

Anna: Vad tyckte egentligen barnen om den här aktiviteten? Kan man göra en 

utvärdering där barnen också har ett inflytande så att det inte bara blir tolkningar av 

vad pedagogerna tror att barnen gillar eller så? För om någon håller ner tummen vad 

var det som inte var bra då? Kanske barnen har tänkt på någonting och det har man 

kanske missat själv och så. 

 

På Elins avdelning arbetar de med ett projekt om djur som senare dokumenteras genom att ställa 

ut barnens alster på en vernissage för föräldrarna. Barnens blir delaktiga i detta 

dokumentationsarbete men får inflytande i den dokumenterade aktiviteten genom att välja det 

djur de vill arbeta med och på vilket sätt de vill skapa detta exempelvis sy, snickra eller måla. 

 

4.1.3 ”Att ha tillgång till” 

I avseende om att kunna ”visa” och ”reflektera” är ”att ha tillgång till” en central aspekt av 

barns delaktighet och inflytande i dokumentationsprocesserna. Detta framträdde i nästan alla 

intervjuerna. Barnen har tillgång till sina lådor med material. Majoriteten av foton, fotoram eller 

annat material som dokumenterats sitter i sådan höjd att barnen kan se det utan problem. I 

intervjuerna framkommer att materialet som oftast är foton eller digital fotoram är placerad på 

en plats där såväl barn som vuxna ska ha tillgång till den. Bloggen i verksamhet A och B är 

tänkt att fungera på ett liknande sätt, som en plattform för diskussion mellan förälder och barn.  
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Lina: Vi har ju en fotoram där vi sätter på ett USB-minne. Där kan föräldrarna och 

barnen följa verksamheten själva. Vi har haft fotoramen i hallen, men det var inget 

bra ställe där. Nu sitter den där föräldrarna ofta är inne och barnen själva kan ju följa 

det här. 

Sofia: Ofta är ju barnen nyfikna och tycker att det är jätteroligt i hallen där bilderna 

finns. Och sen blir det ju samlat i pärmar som barnen också har tillgång till. 

 

Samtidigt finns det också material som barnen inte har tillgång till. Vilket motiveras med att 

det materialet inte kopplades till läroplanen. 

Elin: Bilder på barnen satte vi förut i barnens höjd då i hallen men det var liksom inte 

kopplat till något läroplansmål. Så vi la ner det och gjorde den här cirkeln och jobbar 

utefter mallen då. Nu är den här cirkeln ganska högt upp på väggen för det är ett bord 

och någon fåtölj under så det är inte precis i barnens höjd. Det är väl mer om man 

säger till dem att nu är det nya bilder annars tror jag inte att dem hade gått dit och 

tittat.  

 

4.1.4 ”Att samla in material” 

I verksamheterna framkom att barnen hade någon form av mapp där deras alster sparades. 

Denna var huvudsakligen barnens egna att bestämma över. I avseende rörande 

materialinsamling med digital teknologi i dokumentationsprocessen var det enbart i verksamhet 

C som delaktighet i fråga om barns medverkan vid insamling av foton framkom.  

Lina säger att pedagogerna arbetar med att låta barnen få samla in material till dokumentation 

själva genom att fotografera. Hon menar på att det är viktigt för att barnen ska kunna visa de 

vuxna vad som är meningsfullt för dem. ”Det handlar om deras delaktighet” som hon uttrycker 

det.  Och att de vill arbeta för att barnen görs ännu mer delaktiga i denna materialinsamling. 

Lina: Barnen fick fota själva och vi fotade och det har varit något som vi har haft 

rullande. Inte alla får fota, de äldsta får ju liksom göra det och det är nog mer vi som 

hjälper dem och sen sprider det sig mellan barnen: men jag vill också prova! Men just 

det här att få barnen delaktiga det kan ju vara att fota. Vi är ganska nya på det här att 

barnen tar foton så det är inte varje gång de gör det. Alltså man vill jobba mer med att 

barnen får fota mer och vilja själva, för nu är det fortfarande kvar i att men ta kort på 

det här! Det är ju deras delaktighet liksom. Man ska ändå släppa ännu mer egentligen; 

för fotar barnen själva, då kanske det blir sådant som en vuxen aldrig skulle fota, det 

är ju vad som blir meningsfullt för dem. 

 

I slutet på intervjun med Lina återkom hon till aspekterna av barnens egna fotograferande där 

en fördjupad reflektion kring barns delaktighet och inflytande framträdde. I denna framkom att 
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Lina började reflektera över hur stor del av kameran som användes av barnen gentemot hur 

mycket pedagogerna fotograferade åt barnen. 

Lina: Men det har faktiskt blivit, nu när vi pratar om det, alltså när dem ber om att få 

ta kort, det bara slog mig nu då är det ju vi som tar korten. Barnen frågar kan du ta 

kort på det här åt mig? Och då gör man det, varför gör barnen inte det själva? Det 

skulle ju barnen kunna göra.  

 

Att samla in materialet i dokumentationsprocessen framstår som en växelverkan. Det 

framkommer element av att vuxna bedömer att det är något speciellt som ska sparas i mappen. 

Som i exemplet att det är första gången barnet skriver sitt namn själv.  

Lina: Vi har varsin mapp till barnen som vi vikt i stort papper. När man ser att nu har 

det hänt nått, eller barnen själva uttrycker att det här är jag så stolt över och tycker 

om så himla mycket så det vill jag stoppa i mappen, så får dem göra det. Ibland känner 

man som pedagog att oj, nu skriver han eller hon sitt namn första gången själv det är 

klart att det ska ner i mappen. Sen kan det vara så att barnen ska vara delaktiga i det 

här de kommer och kolla vad jag har gjort! och då frågar man det här är ju jättebra 

skulle du vilja att vi sparar det i din mapp? 

 

4.1.5 Sammanfattande analys 

De tidigare kategoriseringarna kan tolkas inrymma såväl delaktighet som inflytande. Men efter 

ett flertal genomläsningar går det ändå att urskilja hur barns delaktighet och inflytande 

framträder på olika sätt och i olika mängd i empirin.   

Att ”visa” kan tolkas som ett område som inrymmer både delaktighet och inflytande. Dels får 

barnen vara med och bestämma genom att kunna be om att bli visade bilder. Eller att själva få 

välja i det material som presenteras efter en aktivitet. Samtidigt kan kategoriseringen ”att visa” 

betyda att det rör sig om delaktighet. Att vara delaktig i det som är insamlat i form av material, 

vilket barnet sedan får förhålla sig till utan att egentligen ha haft inflytande i vad, hur och när 

de fotograferats eller filmats.  

Att ”reflektera” blir den punkt där inflytande framträder tydligast. Samtidigt är det snarare så 

att excerpterna visar på att barnen får inflytande i de dokumenterade aktiviteterna, snarare än i 

dokumentationsprocessen som sådan. Dokumentation som en garant för barns delaktighet och 

inflytande i verksamheten presenteras i en egen rubrik nedan. 

Att ”ha tillgång till” är en central aspekt av intervjuerna, samtidigt som det finns uttalanden 

som visar på motsatsen. Tillgången kan också det tolkas som både delaktighet och inflytande. 
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Delaktighet i avseende om att exempelvis samtala om de aktiviteter som är dokumenterade. 

Inflytande i avseende om att kunna bestämma över sin mapp och själv välja om och när de vill 

titta på tillgängliga bilder och fotoramen. Samtidigt finns i detta avseende en aspekt av makt 

hos pedagogen för ”tillgång till” handlar om vad pedagogerna gör tillgängligt för barnen. Foton, 

film etcetera förvaras i datorrum som är avsedda för pedagogerna och en arena som barnen får 

visats i tillsammans med pedagogerna. Här behöver barnen fråga och få tillträde in, om inte 

pedagogen väljer att ta med materialet ut. 

Att ”samla in material” är generellt sätt en liten del av barns delaktighet och inflytande. Digital 

dokumentationsteknik var den som gavs mest plats i merparten av intervjuerna. Trots detta var 

det enbart en verksamhet som lät barnen fotografera själva. I denna intervju framkom aspekter 

av både delaktighet och inflytande, mestadels delaktighet. Barnen fotade oftast inom ramen för 

ett av pedagogerna valt tema, men ges emellanåt också möjlighet att vända linsen dit de själva 

vill. 

I empirin har andra intressanta teman rörande barns delaktighet och inflytande i förhållande till 

verksamhetens dokumentationsarbete som helhet framkommit. Med början i nästa rubrik avser 

jag att sätta rubrik 4.1 i ett helhetsperspektiv.  

 

4.2  Dokumentation för delaktighet och inflytande 

Ett mönster i intervjuerna är att barnens position i förhållande till dokumentationen pendlar 

mellan delaktighet i dokumentation och dokumentationen som en process för barnens 

inflytande i resterande verksamheten. I Annas uttalande framgår att analysen av det 

dokumenterade materialet är av vikt för pedagogen för att se att barnen syns i verksamheten. 

Anna: Det behöver ju också analyseras vad nuläget är i barngruppen, hur man kan 

möta både behoven och önskemålen hos barnen så man inte utgår från de vuxnas syn 

eller så. 

Anna: Så kan man göra en utvärdering där barnen också har ett inflytande så att det 

inte blir bara pedagogernas tolkning av vad de tror att barnen gillar eller så. 

 

Sofia lyfter att dokumentationen ska visa barnens intressen och om barnen får välja och har valt 

aktiviteter och material på egen hand. 

Sofia: Sen brukar vi dokumentera vad vi har presenterat för barnen och så 

dokumenterar vi lite vad barnen visar för intresse, om dem valde på egen hand och så. 
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Även med de yngre barnen så kan man ju se att ja här var han intresserad av att 

sjunga eller så eller av att cykla, eller klossar. 

 

Lina lyfter att man som pedagog inte ska tolka material, eller att dra förhastade slutsatser av 

bilder så att barnen får en chans att reflektera med sina egna åsikter. Därför är det bättre att bara 

ställa en öppen fråga, snarare än att skriva precis vad som hände på bilden utifrån pedagogens 

tolkning. 

Lina: Däremot så kan det ju bli så att när barnen ser bilder att de tänker på ett helt 

annat sätt än vad vi pedagoger tänker när vi ser det. Därför tycker jag det är viktigt 

när man skriver till bilderna att ha öppna frågor, för man tolkar det på så olika sätt. 

Sen ibland kan man ju skriva något som barnen själva reflekterar omkring. 

 

Dokumentationen skulle kunna sägas fylla en funktion att vara garant för barnens delaktighet/ 

och inflytande i resterande förskoleverksamheten. Samtidigt finns det en skärningspunkt som 

kan förklara balansen mellan delaktighet och inflytande. Vilken presenteras i avsnittet nedan. 

 

4.3 Dokumentationsarenan  

I intervjuerna om dokumentation framträder att det är viktigt att lärandemålen syns. Till stor 

del är det den som styr vad pedagogerna väljer att dokumentera. Det framhålls också att det 

från majoriteten av de intervjuade pedagogerna är läroplansmålen rörande lärandemålen som 

ges mestadels dokumentationsutrymme.  

I både Sofias och Elins berättelser är talet om delaktigheten och inflytande mer riktade mot 

aktiviteter. Detta utifrån vad pedagogerna anser är barngruppens behov eller ett läroplansmål 

som inte ännu behandlats under terminen/året. Dessa väljs också utefter observationer från 

pedagogens sida om vad barnen uppfattas ha för intresse. Inom ramen för temat får barnen välja 

vad de vill arbeta med. 

Sofia: Ja hela denna termin har vi jobbat mycket med normer och värden då. Hela 

förskolan men också med de små. Vi har märkt att det har varit behovet och det är ju 

mycket med de små barnen att de börjar upptäcka det sociala. Så vi vill visa dem att 

man inte får puttas, men man kan leka tillsammans. 

 

Anna förklarar varför hon tror lärandemålen blir de mest synliggjorda genom att: 
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Anna: Men det kanske är pedagogernas dilemma det här att vilja visa den planerade 

verksamheten mycket fortfarande. Det är ju ett sätt liksom att höja sin status med det 

medvetna arbetet, men väldigt mycket sker i andra situationer också. 

 

Lina hänvisar istället till att det är lättare att få tillfälle att använda kameran när det rör sig om 

planerade aktiviteter. Detta då personalen finns tillgänglig att uppmärksamma de små och 

spontana händelserna.  

Lina: Egentligen skulle vi nog bli ännu bättre på att dokumentera vardagen. Det är 

nog lättare att dokumentera saker som vi har planerade. Men det kan vara nog så 

viktigt att dokumentera smågrejer vad såg vi här nu då? Ofta när det händer oväntade 

saker i vardagen kanske man är i ett annat rum, kameran ligger på bänken, jag tror det 

är tillgängligheten, hade man haft den på sig hade man nog tagit och fotat. 

 

Sofia däremot som jobbar på småbarnsavdelningen avviker i sina svar och framhåller att de 

blivit bättre med sitt dokumenterande av just vardagssituationer. Barns delaktighet och 

inflytande i dokumentationsprocessen konkurrerar med att välja, huvudsakligen något, från 

läroplanen som kan visa upp verksamheten. Dokumentationen sker, utifrån Sofias uttalande, 

som för barnen, föräldrarna, pedagogerna och för besök utifrån.  

Sofia: När det händer någonting som nu ska vi gå på utflykt eller vad spännande det 

här måste vi dokumentera och nu grillar vi idag till exempel och så. Men jag tycker 

vi har blivit bra på att dokumentera vardagen också. Vi dokumenterar ganska mycket 

i hallen för vi ville visa föräldrarna vad självständiga barnen kunde vara. Vilan har vi 

inte dokumenterat så mycket för då sover man nästan själv, men matsituationen och i 

hallen, för vi ser hallen som en jätteviktig del av självständighetsträning och det får ta 

hur lång tid det vill. Det pedagogiska syftet tycker jag är viktigt. Att se hur kan vi 

jobba vidare här? Både för det enskilda barnet och barngruppen i helhet och sen 

dokumenterar man ju för föräldrarna också, men även för pedagogerna och även utåt 

liksom om man får besök och så. 

 

I alla intervjuer framhölls också att mer resurser i form av tid eller personal hade underlättat 

arbetet med dokumentationen. Ett mönster som noterades var att i de intervjuer där barns 

delaktighet och inflytande omnämndes mest spontant i intervjuerna var det pedagogerna som 

upplevde dokumentationsuppdraget som ”spännande”, ”givande” och ”berikande” istället för 

”svårt” och ”tidskrävande”. Detta trots att även dessa pedagoger framhållit att bland annat mer 

tid- och personalresurser i verksamheten hade kunnat underlätta arbetet med dokumentationen 

som helhet.  
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Lina: Det är kul att dokumentera, sen är det alltid svårt när man börjar på ett nytt sätt 

såhär då är det som jag sa förut vad ska vara med? vad ska inte vara med? Jag tror 

inte att vi har kommit på det bästa sättet utan det får man utvärdera och hålla på med 

hela tiden. Jag är inte rädd för att hålla på med en dator eller med iPaden eller alltså 

så men det finns nog dem som tycker att det är jobbigt och svårt. 

Sofia: Det är jättespännande tycker jag att dokumentera och det är inte så svårt som 

man tror att det ska vara. Om man gör det tillsammans med barnen så mycket som 

möjligt. Det blir ju betungande ibland ifall man känner att man inte hinner med och 

man måste göra det på barnfri tid. Men om man försöker att ha det naturligt i 

verksamheten så tycker jag att det är roligt för min egen skull, vi observerar ju också 

barnen inför samtal och så och då försöker vi göra det bara under en kvart eller så. Så 

turas vi om att göra det, och det är ju ett väldigt värdefullt för man ser ju så mycket 

som man inte ser annars. Jag tycker inte det är betungande, jag tycker det är berikande. 

 

Det finns ett möjlighetsrum för tolkning som innebär att pedagogernas egen inställning och 

upplevelse av dokumentationsuppdraget också kan spela en roll i barnens delaktighet och 

inflytande i dessa processer. Om uppdraget som sådan upplevs svårt och tiden är knapp hur får 

man då med barnen i arbetet om man själv varken har motivation eller tid att utföra det?  

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Den här studiens syfte var att undersöka hur barns delaktighet och inflytande i 

dokumentationsprocesser framträder i några pedagogers tal om dokumentation, mina slutsatser 

efter bearbetning av data lyder som följande: 

Barns delaktighet (att ta del i/har del av något) i dokumentationsprocesser framträder i samtliga 

presenterade kategorier som tolkats fram. Barnen får i olika utsträckning vara med och arbeta, 

reflektera, tycka och tänka kring material som redan samlats in. Delaktigheten förhålls till 

material som samlats in utifrån val som grundats utifrån barngruppens behov eller läroplanen, 

samt vad föräldrar är intresserade av att veta. Detta också i avseende om det pedagogerna 

observerar vara barnens intresse. 

Barns inflytande (att ha möjlighet att påverka) i dokumentationsprocesser är mer otydligt. Barns 

inflytande i dokumentation tycks konkurrerar med att dokumentationen ska synliggöra 

verksamheten. Samtidigt som talet om barns inflytande i dokumentation tycks samexistera med, 

eller omedvetet likställas med, att ges inflytande i utvärdering av de dokumenterade 

aktiviteterna. Således kan dokumentationen istället ses som en garant för barnens delaktighet 

och inflytande i verksamhetens övriga aspekter. 
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Som slutkommentar kring hur barns delaktighet och inflytande framträder i 

dokumentationsprocesser, skulle jag säga att det är barns delaktighet, av begreppen delaktighet 

och inflytande, som huvudsakligen framträder i intervjuerna om dokumentation. Inledningsvis 

presenterade jag att dokumentationsprocessen bestod av två moment ”insamling av material” 

och ”bearbetning av data och analys”, varav talet om barns delaktighet och inflytande mer rör 

sig inom ramen för ”bearbetning av data och analys” än ”insamling av material” i avseende om 

digital dokumentationsteknik. Men mer jämnvikt i avseende om val av alster etcetera till 

mappar. 

Som tillägg till slutsatsen vill jag också omnämna att upplevelserna av uppdraget att 

dokumentera går isär mellan intervjupersonerna. Det skulle kunna vara så att den egna 

inställningen till dokumentationsarbetet kan vara en aspekt som påverka om/hur barnen också 

ges delaktighet och inflytande i dessa processer. Detta kan ses utifrån att de intervjuade 

pedagogerna som omnämnde barns delaktighet/inflytande mest i intervjuerna också var de som 

sa att det var ”givande”, ”spännande” och ”berikande”, personal- och tidsbrist till trots. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt är tanken att, efter analysen av hur barns delaktighet och inflytande framträdde i 

talet om dokumentation, vidare diskutera mina slutsatser. Detta i förhållande till den tidigare 

forskningen, hur det kan ses utifrån valda diskursanalytiska begrepp likväl hur vald metod och 

genomförande har påverkat det resultat som presenterats. 

Svenning (2011) var en av de författare som menade att det var viktigt att göra barnen delaktiga 

och ge dem inflytande i dokumentation. Detta i avseende att barnen själva skulle kunna visa 

vad som är meningsfullt för dem. Svenning menade på att barn, när de själva får använda 

kamera eller liknande dokumentationsmetoder, ofta riktar blicken och linsen mot andra motiv 

än de som vuxna skulle ha valt. Detta resonemang framfördes också i intervjun med Lina då 

hon menar på att om barnen fotar själva så kanske det blir motiv som pedagogerna aldrig skulle 

välja, alltså vad som blir meningsfullt för barnen. Arnér & Tellgren (2006) likväl som Emilson 

& Folkesson (2008) framhöll vikten av pedagogers förmåga till att söka och ta barns perspektiv, 

vilket beskrevs som en förutsättning för barns delaktighet och inflytande i verksamheten. I de 

flesta av intervjuerna framkom det tydligt att dokumentationen ämnade fylla en sådan funktion: 

en garant för att barnen och deras åsikter synliggjordes i verksamheten.  

De framtolkade mikrokategorierna i denna studie analyserades i avseende om och hur 

delaktighet samt inflytande framträdde utifrån praktiska exempel. Delaktighet var det som 

framstod tydligast i förhållande till dokumentationsprocesserna. Vilket är positivt utifrån 

Emilsons och Folkessons (2008) resultat där de menade att barns perspektiv och delaktighet 

förutsatte varandra. Barnen framträdde i intervjusvaren att visas, ha tillgång till, få reflektera 

och samla in material likväl som att uttrycka sina åsikter rörande dessa material. Lindgren 

(2012) menade att forskning visar att barns delaktighet är önskvärd men att begreppets 

betydelse i praktiken ofta var vag eller förgivet-att tagen. I mina resultat framkommer att barnen 

ges reella möjligheter till delaktighet i dokumentation och att istället inflytande är det vaga och 

förgivet-att tagna begreppet. Otydligheten i avseende om inflytande skulle kunna förklaras och 

förhållas till såväl Arnér (2009) som Westlund (2011).  

Arnér (2009) menade på att delaktighet och inflytande var begrepp vilka ofta likställdes med 

varandra, både i forskning och i verksamheten. Utifrån detta skulle resultat kunna förstås som 

att begreppen delaktighet och inflytande behandlas som synonyma. Eller att inflytande snarare 

är något som görs gällande i avseende om de dokumenterade aktiviteterna. En konsekvens av 

att behandla två olika begrepp som synonymer ligger i var vida det faktiskt blir barnens 
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perspektiv som framträder i verksamheten, eller om det tar utgångspunkt i det som pedagogen 

valt att rikta blicken mot. Som tidigare nämnts indikerar mina resultat mot att barns inflytande 

i dokumentation hamnar i skuggan av delaktighet. Westlund (2011) presenterade i sitt resultat 

att förskolebarns möjlighet till inflytande i verksamheten kopplades samman med lek, 

konflikter, måltider och pedagogplanerade aktiviteter. Ett resultat som också kan sättas i 

samband med mitt resultat. I Westlunds (2011) studie behandlades inte barns inflytande i 

verksamheten i förhållande till dokumentation, i mitt eget resultat behandlades barns inflytande 

huvudsakligen i andra aktiviteter än dokumentation. Så trots att begreppet inflytande undersökts 

ur olika utgångspunkter i verksamheten så kan det tolkas som att begreppet är otydligt eller 

svårbehandlat i förhållande till dokumentationsområdet. 

Dahlberg m.fl. (2012) menade att dokumentationen hade potentialen att avslöja dominerade 

diskursen inom förskolans praktik. I förhållande till resultatet vilket framkommit här tycks 

delaktighet och inflytande likställas med delaktighet. Medan barnen får reell delaktighet i 

dokumentationen, är dokumentationen samtidigt en garant för barnens inflytande i 

verksamheten. Således skulle det kunna förstås som att även om begreppet inflytande 

inkluderas i talet om delaktighet, är den reella innebörden av begreppet snarare exkluderat från 

diskursen om dokumentation. Barnens inflytande tycks konkurrera med andra aspekter och 

perspektiv som inte kan bortses från men som påverkar vad som blir möjligt för, framförallt, 

barns inflytande. Vidare gällande inkluderingar och exkluderingar i pedagogernas tal om 

dokumentation är det läroplanens strävandemålen som dominerar talutrymmet över talet om 

barns delaktighet och inflytande. Diskursen om dokumentation skulle kunna förklaras mer som 

de vuxnas arena då excerpterna sammanslaget oftast utgår från vi i avseende om pedagogerna i 

förhållande till dokumentationen. Detta kan tolkas som att dokumentationsarenan är 

huvudsakligen pedagogernas att besluta i och en möjlig konsekvens blir att barns inflytande är 

begränsat och beroende av pedagogerna.  

Dessa tolkningar är även intressanta att förhålla i avseende om Bjervås (2011) resultat. I hennes 

avhandling identifierade hon att diskurserna om barnet som person och barnet som position 

samexisterade i den pedagogiska dokumentationen. I förhållande till mitt resultat tycks 

delaktighet i dokumentation falla inom ramen för barnet som person: ett barn med kompetens 

och förmåga att delta och uttrycka sina åsikter. Samtidigt är det ett barn med kompetens att 

bestämma inom ramen för det som pedagogen valt. Diskursen om barns inflytande i 

dokumentation kan således tolkas röra sig mer inom ramen för barnet som position där barnet 

blir delaktig utifrån tanken om för barnets bästa så som bedömningar utifrån barngruppens 
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behov eller läroplansmål. En konsekvens av att inte medvetandegöra detta skulle kunna 

innebära det som Lindgren och Sparrman (2003) skrev om att pedagogperspektivet kan hamna 

i fokus trots betydelsen av att ta barns perspektiv. 

Dokumentationsarenan framstår som komplex då den styrs av olika perspektiv och ska fylla 

olika funktioner. I intervjuerna om dokumentation framkom, i majoriteten av de verksamheter 

i vilka intervjuerna genomfördes, att dokumentationen kunde delas in i tre underkategorier 

utveckling/lärande, verksamheten och utvecklingssamtalet. Utveckling-/lärandet stod för de 

processer i vilka barnen skulle få möjlighet till delaktighet och synliggöra sitt lärande. 

Verksamheten i den aspekten att arbetet med läroplansmålen ska synliggöras utåt, alltså foton 

eller barnens alster visas upp såväl för barnen, föräldrar som utomstående. Dessa två hade fokus 

på grupprocesserna. Medan inför utvecklingssamtalet låg dokumentationsfokus mer på 

pedagogernas observationer. Detta illustrerar en dokumentationsarena där barnen kan tolkas ha 

marginell möjlighet till delaktighet och inflytande och blir högst beroende av pedagogens 

ambition och möjlighet att ta barnets perspektiv. Liksom medvetenheten om den asymmetriska 

maktrelationen (Lindgren och Sparrman 2003) eftersom just observationerna skapar någon som 

betraktar och någon som blir betraktad. 

Westlund (2011) behandlade i sin forskning att pedagogerna behövde styra barnens aktiviteter 

för att nå upp till läroplanens mål. I denna studie framkom därutöver andra aspekter så som 

tidsbrist, resursbrist och personalbrist vilka påverkar arbetet med dokumentationen. Detta 

skulle kunna innebära att det också påverkar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Kanske är det de utomstående aspekterna som måste förändras för att barnet ska kunna få mer 

inflytande i dokumentationsprocessen, eller snarare prioriteras att bli mer inflytelserik i 

dokumentation. När dokumentationsuppdraget kan upplevas som rimligt, roligt och berikande 

av, inte enbart delar av pedagoger utan den stora majoriteten, att det kanske går att finna nya 

sätt att förhålla sig till barns inflytande?  

Det kan förstås som att det finns aspekter både inom diskursen (talet om delaktighet och 

inflytande) likväl det som påverkar diskursen utifrån (exempelvis läroplanstexten), vilka skapar 

möjligheter och begränsningar för barns delaktighet och inflytande. Verksamheten utgår från 

läroplanen och således blir läroplanen en ofrånkomlig styrning. I en av verksamheterna finns 

också ett policydokument vilket angående barns möjlighet till inflytande uttrycker att det är 

beroende av barnens mognad och ålder (har valt att inte citera eller beskriva vilken verksamhet 

det rör sig om med avseende på anonymitet). Det är en formulering som potentiellt tillskriver 

barnet en form av begränsning.  Eller som kan tolkas föra fram diskursen om barnet som 
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position eller Arnérs och Tellgrens (2006) ännu inte vuxen. Vad är tillräcklig mognad och ålder 

för att få eller inte få ha ett inflytande? Denna tolkning tillskrivs de vuxna, åter igen en aspekt 

som visar på den asymmetriska maktrelationen och vikten av pedagogernas medvetenhet om 

denna. Samtidigt behöver inte en sådan skrivelse få negativa konsekvenser, Sofia beskrev inte 

de små barnen som med begränsningar istället beskrevs barnen som att det var ”så kapabla” 

och att pedagogerna hittar ”nya vägar” och ”vågar prova” med dem. Vikten av reflektionen i 

förhållande att synliggöra vad som faktiskt talas om och sker i praktiken går även att förhålla 

till hur Lina i intervjuerna började reflektera att barnen kanske inte var fullt så inflytelserika 

som vid första tanken.  

Vidare var Vallberg-Roth (2012) kritisk mot att bedömning blir en oundviklig del i fråga om 

dokumentationsarbetet. Även om bedömning i dessa intervjuer inte behandlade barns görande 

eller utveckling på ett sådant sätt som Vallberg-Roth (2012) gav exempel på. Däremot framkom 

en bedömningsaspekt då pedagogerna väljer material rörande vad som passar in under ett 

specifikt lärandemål, eller bedömer att specifika händelser inträffat. Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) poängterade att pedagoger oftast har som avsikt och önskan av att vilja ta 

barns perspektiv men att det ändå blir pedagogperspektivet som hamnar i fokus. Vilket skulle 

kunna förklara Annas uttalande om att visa upp den planerade verksamheten, vilket beskrevs 

som en form av möjlighet för pedagogerna att höja yrkesstatusen. Detta uttalande kan sättas i 

förhållande till Svenning (2011) som ansåg det viktigt att diskutera vem det var som valde ut 

det material som visade upp verksamheten. Så att det verkligen blir barnens perspektiv som 

syns och inte pedagogernas strategiska val.  

Utifrån Lindgren & Sparrman (2003) så väl som Emilson & Pramling Samuelsson (2012) går 

det att problematisera om intervjuer med pedagoger verkligen är det enskilt bästa sättet att 

undersöka studiens syfte. En intervjusituation kan få fram att pedagogerna beskriver arbetssätt 

som de önskar att det skulle vara. För att få en mer korrekt bild av hur praktiken ter sig skulle 

kompletterande intervjuer med barnen i verksamheten vara nödvändiga. Eller att studera det 

material som sitter uppsatt i verksamheten. Carina Roos (2014) skriver dock att det kan finnas 

svårigheter med att intervjua barn, hur vet intervjuaren att frågorna tolkats rätt? Dokumentation 

och dylika begrepp kan vara svåra att definiera även för en vuxen. Att exempelvis komplettera 

med en observation hade också varit svårgenomförbart, eftersom det inte går att observera det 

som sker i tanken. Även i intervjumaterialet framkom att just dokumentation började med 

”pedagogernas observationer” eller ”vi observerar”. Likaså skulle observation vara oförenligt 

med diskursanalysens teoretiska ramverk om att verkligheten går via text och tal. 
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Dokumentationen kan vara och verkar också upplevas som någonting komplext samtidigt kan 

dokumentationen vara en väg för att närma sig barnens perspektiv. Dokumentationen är ett krav 

i verksamheten och ibland under skrivandets gång har jag funderat kring barns inflytande. Hur 

mycket inflytande kan barnen i realiteten få? Barnet är en person men likaså i en position i 

förskoleverksamheten. Varje gång har slutsatsen av funderingarna blivit desamma; att även om 

det nog omöjligt går att tala om att barnet alltid skulle kunna bestämma, måste diskussionen om 

barnens medbestämmande ändå vara en naturlig del av verksamheten. Annars skulle det vara 

som att tyst acceptera att barnens inflytande är oviktigt. Pedagogerna i denna studie har på 

många sätt gett exempel på det gedigna arbete de lägger ner i verksamheten och för att barnen 

ska få bli sedda och hörda. Samtidigt kan det diskuteras var vida talet om barns inflytande 

verkligen är talet om inflytande och inte egentligen talet om delaktighet maskerat till inflytande. 

I denna studie har intervjusvaren indikerat likheter likväl som olikheter och även om det går att 

hitta mönster så är det svårare att styrka vilka av dessa som skulle vara mest troliga att komma 

igen i andra verksamheter. Således kan mina resultat ses som ett möjligt perspektiv, utifrån 

tanken om generalisering, då studien i sig är för liten för att kunna dra en större slutsats. Utifrån 

diskursanalytiskt perspektiv är inte heller tanken att söka en objektiv sanning. Däremot kan 

mina slutsatser sägas ge ett perspektiv på ett område som är ofantligt stort. Genom att försöka 

förhålla mig medveten om min egen roll som intervjuare och medkonstruktör i studien och 

framförallt väl förklara, förankra och motivera de val som gjorts hoppas jag kunna skapa den 

transparens som behandlats under rubriken för metod. Avslutningsvis vill jag också för att 

vidare undersöka områden rörande barns delaktighet och inflytande i dokumentation, och i 

likhet med Bjervås (2011), förslå vidare forskning av området ur barns perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1.1 Hur arbetar ni med dokumentation på förskolan?  

    1.2 Varför har ni valt att dokumentera på detta sätt? 

    1.3 Vad upplever du är bra och mindre bra med vald metod? 

2.1 (om) Hur har ert sätt att dokumentera förändrats över tid? 

    2.2 Varför har ni valt att förändra det? 

3.1 Med vilka metoder dokumenterar ni? 

    3.2 Varför har ni valt dessa metoder? 

    3.3 (ifall att) Vilken/vilka metoder använder ni mest för dokumentation? 

    3.4 Varför har ni valt dessa metoder? 

4.1 I vilket huvudsakligt syfte används dokumentationen? 

    4.2 Hur presenteras/lyfts dokumentationen i verksamheten? 

    4.3 Finns det vissa situationer/områden/teman ni dokumenterar mer än andra? 

    4.4 Varför har det fallit sig så? 

5.1 Hur upplever du uppdraget att dokumentera? 

    5.2 Finns det aspekter av ert dokumentationsarbete du skulle vilja ändra? Varför? 

    5.3 Finns det andra aspekter runt omkring som underlättar eller försvårar arbetet med 

          dokumentation? 

 

 

 


