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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att bidra med ytterligare kunskap om hur förskollärare möjliggör 

för barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolans 

kontext. Insamlingen av empirin genomfördes genom kvalitativa 

fokusgruppsdiskussioner med legitimerade förskollärare. De analysbegrepp som använts 

i undersökningen av resultatet är barns perspektiv och barnperspektiv. Studiens resultat 

visar att, beroende på vilket syfte och förhållningssätt vuxna har till arbetet med 

pedagogisk dokumentation, avspeglas det i vilken utsträckning barns delaktighet och 

inflytande möjliggörs i dokumentationsprocessen. Vi kan av resultatet, dra slutsatsen att 

förskollärarna i studien har en positiv inställning till det pedagogiska 

dokumentationsarbetet. Förskollärarna visar även att det är betydelsefullt att tillvarata 

barns tankar för att dels kunna synliggöra barns perspektiv i praktiken men också för att 

skapa förutsättningar, som förbättrar barns tillvaro i förskolan. Sammanfattningsvis kan 

vi även dra slutsatsen att det är viktigt att utgå från det barn uttrycker som meningsfullt 

för att lättare skapa delaktighet och inflytande i det pedagogiska dokumentationsarbetet. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Sökord: Pedagogisk dokumentation, delaktighet, inflytande, barns perspektiv, 

barnperspektiv. 

____________________________________________________________________ 

Postadress                                            Gatuadress                Telefon                     Fax 

Högskolan för Lärande                        Gjuterigatan 5          036 – 101000         036162585 

och Kommunikation (HLK)                Box 1026 

                                                             551 11 JÖNKÖPING 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund .................................................................................................................................... 2 

2.1 Delaktighet och inflytande ..................................................................................................... 3 

2.2 Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv ................................................................... 3 

    2.2.1 Barns perspektiv…………………………………………………………………………..4 

    2.2.2 Barnperspektiv…………………………………………………………………………….4 

    2.3 Styrdokument och annat stödmaterial………………………………………………………4 

    2.4 Tidigare forskning…………………………………………………………………………..6 

3. Syfte och frågeställning………………………………………………………………………..9 

4. Metod……………...…………………………………………………………………………..10 

    4.1 Val av metod……………………………………………………………………………….10 

4.2 Urval .................................................................................................................................... 10 

    4.3 Genomförande……………………………………………………………………………..10 

    4.4 Databearbetning och analys………………………………………………………………..11 

4.5 Etiska aspekter ..................................................................................................................... 13 

    4.6 Tillförlitlighet……………………………………………………………………………...13 

5. Resultat ..................................................................................................................................... 14 

5.1 Hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga och ges inflytande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation ........................................................................................................ 15 

    5.1.1 Resultat del 1…………………………………………………………………………….15 

5.1.2 Barn får ta fotografier själva ............................................................................................. 15 

5.1.3 Dokumentationer som placeras i lämplig höjd, så barnen kan betrakta dem  ................... 16 

5.1.4 Barnens intressen………………………………………………………………………...17 

    5.2.1 Resultat del 2……………….……………………………………………………………17 

    5.2.2 Framställandet av den pedagogiska dokumentationen…………………………………..17 

5.2.3 Visar och lyssnar om och om igen .................................................................................... 18 

5.2.4 Reproduktion av barns uttalanden i praktiken .................................................................. 19 

6. Diskussion……………………………………………………………………………………..20 

6.1 Resultatdiskussion................................................................................................................ 20 

6.2 Metoddiskussion .................................................................................................................. 23 

    6.3 Tillförlitlighet……………………………………………………………………………...24 

    6.4 Slutsats……………………………………………………………………………………..24 

6.5 Vidare forskning .................................................................................................................. 25 

Referenslista ................................................................................................................................. 27 

Bilagor 

 



1 

 

1. Inledning 

Pedagogisk dokumentation har kommit att bli ett dokumentationsverktyg som används i 

många svenska förskolor för att bland annat följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten i förskolan. Utifrån våra tidigare erfarenheter av verksamhetsförlagd 

utbildning har vi inte deltagit i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi har 

undervisats i pedagogisk dokumentation som ett utvärderingsverktyg som bygger på 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Men vi har inte fått möjlighet att erfara hur 

förskolepersonal arbetar med pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet 

och inflytande. Därav har vårt intresse väckts för hur förskollärare beskriver barns 

delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. I samband med detta 

anser vi att det är relevant att ta fasta på hur förskollärare gestaltar barns perspektiv och 

barnperspektiv. 

 

I Sheridans et al. (2012), Emmoths (2014) och Eidevalds (2017) studier framförs det att 

en osäkerhet finns hos förskollärare kring formuleringarna i läroplanen för förskolan. Det 

existerar därför en otydlighet över formuleringarna som tar utgångspunkt i att dels 

dokumentera vad barn lärt och hur de lärt utan att klargöra skillnaden mellan dessa 

begrepp. Detta har skapat fritt tolkande över vad och på vilket sätt förskollärare ska 

dokumentera samt kring vad de ska ta med i utvärderingen av verksamheten. Liknande 

resonemang för Nilfyr (2018) och Lindroth (2018) som visar på osäkerhet hos 

förskollärare kring det systematiska dokumentationsarbetet, genom att förskollärare visar 

oklarhet kring hur de ska tillvarata barns perspektiv och dokumentera barns 

lärandeprocesser för att stödja deras utveckling i relation till målområdena. Enligt 

Eriksson-Bergström och Yourston (2017) kan barns delaktighet och inflytande i det 

systematiska dokumentationsarbetet se olika ut i förskolans verksamhet. Det beror på 

vilket sätt förskollärare använder pedagogisk dokumentation som ett stödmaterial och hur 

arbetet med pedagogisk dokumentation kan gestaltas i förskolans kontext. Liknande 

resonemang för Sheridan, Williams och Sandberg (2012) som nämner att arbetet med 

pedagogisk dokumentation ser olika ut på grund av att varje enskild verksamhet har olika 

förhållningssätt, metodval, arbetssätt och förutsättningar att arbeta utifrån.  

Av den anledningen vill vi i denna studie fokusera på pedagogisk dokumentation som ett 

arbetssätt för att studera hur förskollärare beskriver att de möjliggör för barns delaktighet 

och inflytande i det systematiska dokumentationsarbetet. Vi har undersökt hur 
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förskollärare beskriver att de gestaltar barns perspektiv och barnperspektiv i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det har vi undersökt genom att vi besökt tre 

förskoleverksamheter och intervjuat utbildade förskollärare. Mer om vårt 

tillvägagångssätt i undersökningen kan ni läsa i kapitel 4, som handlar om den valda 

metoden. Vi bidrar därmed med ytterligare kunskap utifrån nya aspekter på barns 

delaktighet och inflytande i det pedagogiska dokumentationsarbetet. 
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras begreppen delaktighet och inflytande, begreppen barns perspektiv och 

barnperspektiv, styrdokumenten och annat stödmaterial samt tidigare forskning. 

 

2.1 Delaktighet och inflytande 

Enligt Skolverket (2016) ska förskolans verksamhet bedrivas i demokratiska former där 

barn och vuxna har möjlighet till delaktighet och inflytande i praktiken. Begreppet 

demokrati definierar Biesta (2006) som något som utvecklas i mötet med andra 

människor som har andra värderingar och tankesätt. Enligt Dolk (2013) handlar 

begreppet delaktighet om mänskliga relationer och inkludering. Begreppet inflytande 

handlar däremot om att yttra sina åsikter och göra val. Vidare belyser Dolk (2013) att 

begreppen delaktighet och inflytande ofta är knutna till varandra. Dock bör begreppen 

åtskiljas eftersom deras innebörd skiljer sig åt i olika skeenden. Enligt Johannesen och 

Sandvik (2009) används begreppen delaktighet och inflytande ofta i relation till 

begreppet demokrati i förskolans kontext.  

 

Demokrati beskriver Johannesen och Sandvik (2009) som att det oftast uppfattas som att 

barn ska vara med och bestämma och ta beslut i praktiken. Att ha rätt till delaktighet och 

inflytande i förskolans kontext handlar dock om något större, betonar Johannesen och 

Sandvik (2009). Det handlar i stort om att respektera och inkludera varandra i en 

gemenskap oavsett åsikter och inställningar, menar Johannesen och Sandvik (2009). 

Delaktighet innefattar hur människor bemöter, samspelar och lyssnar till varandra. För att 

barn ska ges delaktighet och inflytande i förskolans kontext bör förskollärare inte stanna i 

att barn är närvarande. Detta betyder enligt Johannesen och Sandvik (2009) att barn får 

delta men att de inte nödvändigtvis påverkar innehåll och relationer i verksamheten. 

Johannesen och Sandvik (2009) poängterar att barn ges delaktighet och inflytande om 

barns uttryck i form av tankar och ideér påverkar på ett eller annat sätt i praktiken, så 

förskollärare kan skapa möjligheter som förbättrar barns tillvaro.  

 

2.2 Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv 

Vi ämnar använda begreppen barns perspektiv och barnperspektiv i vår studie då vi anser 

att begreppen är relevanta för hur förskollärare beskriver barns delaktighet och inflytande 

i arbetet med pedagogisk dokumentation. När förskollärare beskriver hur de möjliggör 
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för barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation, så 

synliggörs det hur de använder begreppen i praktiken. Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) används barns perspektiv och barnperspektiv i dokumentation, analys och 

utvärdering för att kunna utveckla verksamhetens kvalité och skapa bättre förutsättningar 

för barns fortsatta lärande och utveckling inom förskolans kontext. 

 

2.2.1 Barns perspektiv 

Enligt Sommer, Pramling och Hundeide (2011) handlar barns perspektiv om barns 

erfarenheter av uppfattningar om och förståelse för olika situationer i sin omvärld. Barns 

perspektiv blir synligt först när vuxna för dialog och reflektion ihop med barn i deras 

egen livsvärld. Det är i dialogerna och reflektionerna när barn och vuxna samverkar med 

varandra som barns uppfattningar om vad som är meningsfullt kan synliggöras. När 

vuxna försöker lyssna in och förstå barns perspektiv och meningsskapande blir det lättare 

att förstå hur barns tankar påverkar barns agerande i praktiken.  

 

2.2.2 Barnperspektiv 

Barnperspektiv handlar enligt Sommer et al. (2011) om att vuxna försöker skapa en 

förståelse av barns erfarenheter, uppfattningar och handlingar i barnens omvärld. 

Författarna menar vidare att vuxna försöker eftersträva att återskapa barns perspektiv 

genom vetenskapliga koncept, som tar hänsyn till barns förståelse av sin egen livsvärld. 

Dock är det svårt att helt sätta sig in i hur barn tänker och känner, men när vuxna intar ett 

barnperspektiv riktar de uppmärksamhet mot att tolka och skapa en förståelse för barns 

avsiktliga handlingar och uttalanden, påstår Sommer et al. (2011). Vuxna behöver inta ett 

deltagarperspektiv för att närma sig barns perspektiv, hävdar Grunditz (2013); 

 

Att ha ett deltagarperspektiv när man studerar små barn innebär att analysera vad dessa 

små och mycket unga människor orienterar sig mot och gör relevant genom sina 

handlingar i interaktion. 

                                                                                                          (Grunditz, 2013, s. 26). 

 

2.3 Styrdokument och annat stödmaterial 

I Skolverket (2016) och Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att dokumentation 

används för att utveckla verksamhetens kvalité och därmed barns möjlighet till 
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utveckling och lärande. Skolverket (2016) tar även upp att förskollärare ska använda 

olika former av dokumentation för att ge förutsättningar för barns fortsatta lärande och 

utveckling. Enligt Skolverket (2016) ska förskollärare följa barns förändrande kunnande 

inom målområdena samt att förskollärare ska dokumentera kommunikation och samspel 

mellan barn. I dokumentationerna ska det även finnas med vad barn upplever som 

intressant, roligt och meningsfullt. Men också hur barn har möjlighet att påverka samt 

hur deras perspektiv tillvaratas i verksamheten. Skolverket (2016) belyser även att 

förskollärare ska anteckna hur de tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner. I dokumentationernas helhet ska 

förutsättningar, struktur, innehåll och pedagogiska processer finnas med. 

Enligt Skolverket (2012) är pedagogisk dokumentation relativt nytt i svensk förskola och 

pedagogisk dokumentation beskrivs som ett arbetsverktyg som innefattar ett särskilt 

arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Förhållningssättet handlar om att försöka se och 

förstå det som sker i verksamheten utan att utgå från fastställda normer för barn där de 

ska uppnå en viss kvalitetsnivå. Ett förtydligande över vad fastställda normer eller 

kvalitetsnivåer i detta fall skulle kunna vara är till exempel, att vuxna dokumenterar vad 

barn kan och inte kan i relation till barns ålder. Detta betyder enligt Skolverket (2012), att 

det inte är ett pedagogiskt tänkande utan tvärtemot och strider därför mot läroplanens mål 

och intentioner. Inför arbetet med pedagogisk dokumentation lyfter Skolverket (2015) att 

det är relevant att ha ett tydligt syfte med vad som ska dokumenteras och varför för att få 

nytta av de olika dokumentationerna. Dokumentationerna ska även visa vad 

verksamheten behöver utveckla, på vilket sätt och varför. Något annat som utmärker en 

pedagogisk dokumentation betonar Skolverket (2012), är att både barn och vuxna 

tillsammans har en öppen dialog och reflektion kring dokumentationerna. En 

utgångspunkt i arbetet med pedagogisk dokumentation, enligt Skolverket (2012), är att 

förskolepersonal omsorgsfullt ska iaktta barn och vara lyhörd för barns röster och 

anteckna barns perspektiv. Skolverket (2012) lyfter att det är betydelsefullt att barns 

perspektiv tas med i dokumentationerna, eftersom det skapar möjlighet för hur 

verksamheten väljer att gå vidare. Barns röster ger underlag vid utvärderingen och 

möjliggör därför vilken riktning nästkommande moment ska ta eller hur de vuxna ska 

utveckla momentet vidare. Det som gör en dokumentation till en pedagogisk 

dokumentation är diskussionerna och dialogerna som barn och vuxna har tillsammans, 

enligt Skolverket (2012). 
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2.4 Tidigare forskning 

Nedan redovisas tidigare forskning om pedagogisk dokumentation i förskolans kontext i 

relation till barns delaktighet och inflytande i dokumentationsarbetet. 

Den pedagogiska filosofin kring begreppet pedagogisk dokumentation utvecklades under 

1990-talet av Dahlberg och Lenz Taguchi, enligt Alnervik (2013). Vidare belyser 

författaren att Dahlberg och Lenz Taguchi hade en vision om pedagogisk dokumentation 

som ett hjälpmedel för att påbörja ett utforskande arbetssätt i den svenska förskolan. 

Dahlberg och Lenz var kritiska till den rådande dokumentationspraktiken, där 

barnobservationer användes för att bedöma, utvärdera och klassificera barn. Enligt 

Alnervik (2013) ville Dahlberg och Lenz utforma praktiken för att bekämpa och motstå 

de kunskap/makt-samband som fanns. Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskrivs 

pedagogisk dokumentation som ett vitalt redskap för att synliggöra det som pågår i 

verksamheten. Det vitala redskapet handlar om en process, där förskollärare strävar efter 

att förstå hur de själva framställt sig och de barn de arbetar med i praktiken. I denna 

process förklarar Dahlberg et al. (2014), att förskollärare konstruerar ett sätt att bekämpa 

det kunskap/makt-samband som finns inom förskolans kontext. En viktig del i processen 

är självreflektion och kollektiva reflektioner kring den pedagogiska praktiken. Enligt 

Dahlberg et al. (2014) skapar reflektionen utrymme för en kritisk diskussion kring de 

förutsättningar som den pedagogiska praktiken är i behov av. Under hela processen 

används pedagogisk dokumentation som ett redskap för reflektion och diskussion kring 

den pedagogiska praktiken. Författarna lyfter fram att det vitala redskapet och processen i 

stort handlar om att förskollärare arbetar utifrån ett demokratiskt och reflekterande 

synsätt för att utveckla verksamhetens kvalité. 

 

I Elfström (2013) beskrivs pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att 

utveckla kvalitén i verksamheten. I studien beskrivs det att dialogerna och reflektionerna 

som förskolepersonal har kring pedagogisk dokumentation är en viktig del i barns 

fortsatta lärande och utveckling. Det framgår även att förskolepersonalens reflektioner 

över dokumentationerna och det som sker i praktiken har ökat deras förmåga att tillvarata 

barns perspektiv, vilket framkommer som betydelsefullt för att göra barn delaktiga i 

planeringsarbetet och i barns utforskande samt för kvalitetsutvecklingen. Pedagogisk 

dokumentation förklarar Lenz Taguchi (2012), som en aktiv agent och kunskapsapparat. 



7 

 

Pedagogisk dokumentation som en aktiv agent är enligt Lenz Taguchi (2012), när 

dokumentation ses som en aktiv process, där processen inte ska stanna av utan den bör 

användas succesivt för att tillföra nytt lärande, som utvecklar verksamheten. Författaren 

beskriver att pedagogisk dokumentation inte ska användas som ett bedömningsunderlag 

för att kategorisera barns kunskaper utifrån på förhand bestämda normer och 

kvalitetsnivåer. Lenz Taguchi (2012) framför även att begreppet kunskapsapparat handlar 

om konkreta observationer av barn med hjälp av materiella former, som exempelvis 

anteckningar. Med detta menar Lenz Taguchi (2012) att dokumentation ses som ett 

levande material, där vårt tänkande i relation till olika material skapar kunskapande, 

vilket gör kunskap till en aktiv process på grund av att materialet ses som levande i och 

med att en situation kan utgöra kunskap av olika slag. 

 

Enligt Dahlberg et al. (2014) förekommer nackdelar i pedagogisk dokumentation i 

förskolans kontext. Nackdelarna är bland annat att pedagogisk dokumentation lätt kan 

blandas ihop med traditionell barnobservation. Traditionell barnobservation skiljer sig 

från pedagogisk dokumentation genom att traditionell barnobservation utgår från att 

upptäcka och utveckla nödvändiga kvaliteter hos barn utifrån förutbestämda normer. 

Dahlberg et al. (2014) lyfter vidare fram kritik rörande det som dokumenteras, eftersom 

dokumentation enbart visar en förskollärares perspektiv av det som sagts och gjorts i en 

viss situation bland barn. Pedagogisk dokumentation blir därför en visualiseringsprocess, 

om inte förskollärare frågar efter barns perspektiv kring en situation. Dahlberg et al. 

(2014) lyfter fram, att förskollärare gör val när de ska dokumentera genom att bestämma 

vad som är värdefullt att ta med. På det viset representerar dokumentation hur 

förskollärare visualiserar barn och sig själv. I detta fall blir dokumentation inte en sann 

beskrivning av det som har hänt, eftersom det enbart visar en förskollärares tolkning av 

en situation. Författarna menar att pedagogisk dokumentation är berättelser och 

tolkningar av barns meningsskapande. 

 

Elfström Pettersson (2015) beskriver att barns delalaktighet i det pedagogiska 

dokumentationsarbetet påverkas av förskolepersonalens förhållningsätt till det 

pedagogiska dokumentationsarbetet. Enligt Elfström Petterson (2015) finns det faktorer 

som påverkar barns delaktighet i dokumentationspraktiken. En av faktorerna som 

påverkar är vilket syfte förskolepersonal har med dokumentationsprocessen. En annan 

faktor är de frågor om vad som är relevant att ta med och inte i dokumentationerna. En 
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ytterligare faktor är hur förskolepersonal svarar på barns olika typer av initiativ och 

möjliggör för barns delaktighet i dokumentationsprocessen. För att kunna möjliggöra 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet menar Elfström Petterson (2015) att det är 

betydelsefullt för förskollärare att svara på barns initiativ. 

 

I Elfström Petterson (2015), Nilfyr (2018) och Lindroth (2018) beskrivs det att arbetet 

med pedagogisk dokumentation är komplext. Enligt författarna beskrivs det att barn 

visserligen görs delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation men inte i så stor 

utsträckning. I Nilfyrs (2018) studie framkommer det att förskolepersonal för det mesta 

dokumenterar vad barn kan i olika situationer, utan att tillvarata barns perspektiv av det 

som händer, vilket ofta innebär att vuxna och barn får olika uppfattningar om det som 

sker. I Lindroth (2018) beskrivs det att förskolepersonal vanligtvis dokumenterar det som 

händer i barngruppen och kommunicerar dokumentationerna med vuxna. I Lindroth 

2018) nämns det att när barn själva tar initiativ till dokumentation, så blir barns 

delaktighet mycket högre än om barn inte tar initiativ. 

 

I Lindroth (2018), Waller och Bitous (2011) samt Bjervås (2011) beskrivs det att 

förskolepersonals uppfattning gällande barns kompetens avgör i vilken utsträckning barn 

görs delaktiga och ges inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Enligt Waller 

och Bitous (2011) får de barn som betraktas som kompetenta framföra sina perspektiv i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. På grund av det skapas begränsningar för vissa 

barns möjlighet till delaktighet i arbetet med pedagogisk dokumentation, åtminstone för 

de barn som inte uppnår förskolepersonalens förväntningar. Elfström (2013) hävdar att 

dokumentationsarbetet är ett krävande och omfattande arbete, eftersom det innefattar 

långsiktiga processer som kräver tid för dialog, reflektion och analys med både barn och 

vuxna. Därför är pedagogisk dokumentation inte per automatik något som genererar 

delaktighet och inflytande i det systematiska dokumentationsarbetet i förskolans kontext. 
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3. Syfte och Frågeställning 

Studiens övergripande syfte är att bidra med ytterligare kunskap, om hur förskollärare 

möjliggör för barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i 

förskolans kontext. Ihop med det har vi undersökt, hur förskollärare gestaltar barns 

perspektiv och barnperspektiv i det pedagogiska dokumentationsarbetet. 

I studien kommer vi att utgå från följande frågeställning: 

•  Hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga och ges inflytande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation? 
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4. Metod 

 

4.1 Val av metod 

Utifrån undersökningens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod, eftersom Stukát (2011) förklarar att metodens syfte handlar om att 

tolka och förstå istället för att generalisera. Metoden bygger enligt Ahrne och Svensson 

(2015) på intervjuer, observationer och analyser av empiriskt material, som vi använder 

oss av i studien. Dessutom kan frågorna i kvalitativt inriktade intervjuer ställas i den 

ordningsföljd som passar bäst överens med situationen.  

I studien har vi valt att använda oss av fokusgruppsdiskussioner med syfte att fånga det 

gemensamma och meningsfulla i diskussionen. Enligt Ahrne och Svensson (2015) består 

fokusgruppsdiskussionen av att lyssna samt låta deltagarna uttrycka sina erfarenheter och 

beskriva tankar kring ämnet. I det ska även en moderator och eventuellt en biträdande 

moderator väljas ut, som ställer öppna och klargörande frågor för att fördjupa 

diskussionen och fånga det meningsfulla. Moderatorn och eventuellt den biträdande 

moderatorn ska få deltagarna att diskutera sinsemellan istället för att diskutera med 

gruppledarna. I studien har fokusgrupperna bildats i form av arbetslag med förskollärare 

från olika avdelningar. Fokusgrupperna bildades på tre olika förskoleverksamheter med 

tre till sex förskollärare i varje fokusgrupp. Totalt deltog det 14 förskollärare i studien. 

Tillgången på förskollärare som fanns till förfogande i undersökningen avgjorde antalet 

deltagare i studien samt platsen för studien. 

 

4.2 Urval  

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval enligt Stukát (2011), då vi har valt att göra 

undersökningen på tre förskoleverksamheter inom samma kommun utifrån tillgänglighet. 

Vi valde även att ha enbart fokusgruppsdiskussioner med utbildade förskollärare, vilket 

grundar sig i att förskollärare är vår blivande yrkesroll. Men också för att utbildade 

förskollärare har i uppdrag att arbeta med barns delaktighet och inflytande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. 

 

4.3 Genomförande 

Innan fokusgruppsdiskussionerna ägde rum hade vi kontaktat förskollärarna och 
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informerat om studiens syfte, tillvägagångssätt och Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002), som ni kan läsa mer om under punkt 4.6. I samband med det bokades 

plats och tid inför undersökningen. Dessutom hade vi planerat inför genomförandet av 

studien hur intervjuguiden (se bilaga 2) skulle se ut samt vilka nyckeldiskussionsfrågor vi 

skulle använda. Vi hade även planerat inför studien hur vi skulle introducera vårt upplägg 

av fokusgruppsdiskussionerna. Vi lämnade ut missivbrev (se bilaga 1) till deltagarna i 

samband med introduktionen och bad dem läsa igenom och skriva under för att få en 

underskrift som bekräftar deras deltagande. Vi har använt oss av våra mobiltelefoner för 

att spela in fokusgruppsdiskussionerna. Inför fokusgruppsdiskussionerna intog vi en 

moderator- och en biträdande moderatorroll. Vi ställde frågor utifrån intervjuguiden och 

vi ställde även följdfrågor vid behov, för att fördjupa diskussionen samt fånga det 

meningsfulla i relation till vårt syfte. Vi förde även fältanteckningar vid enstaka tillfällen 

under genomförandet, eftersom Patel och Davidson (2003) belyser att det är effektivt att 

dokumentera följdfrågor och tankar som uppstår under fokussamtalen, eftersom det blir 

ett effektivt stödmaterial under fokusgruppsdiskussionerna samt för analysdelen. I 

diskussionerna mellan deltagarna försökte vi få dem att diskutera sinsemellan istället för 

med oss, vilket gjorde att deltagarna ibland spann vidare kring andra områden, som inte 

var lika relevanta utifrån de frågor vi ställde. Därför ställde vi klargörande frågor utifrån 

våra fältanteckningar i vissa fall för att få frågan förtydligad.  

 

4.4 Databearbetning och analys 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver många första steg i analys av 

fokusgruppsdiskussioner och vi har här nedan lyft fram dessa första steg. Därefter 

beskriver vi andra -och tredje steget i analysarbetet. 

 

Ett av de första stegen i analysarbetet inleds redan när fokusgruppsdiskussionerna äger 

rum, enligt Ahrne och Svensson (2015). Ett val som gjordes var att spela in 

fokusgruppsdiskussionerna med våra mobiltelefoner istället för med videoinspelning. På 

grund av att vi anser att det är smidigare med ljudinspelning än videoinspelning i och 

med att videoinspelning enligt Ahrne och Svensson (2015) kan hämma gruppens 

interaktion. Studiens syfte har fått styra hela processen eftersom det är nyckeln för 

framgång i ett analysarbete, enligt Ahrne och Svensson (2015). Den empiriska datan 

lyssnade vi på ett flertal gånger för att få en djupare förståelse av och en känsla för 

helheten av mening/innebörd i innehållet. Därefter transkriberade vi diskussionerna 
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noggrant för att underlätta bearbetningen av empirin. Vi översatte 

fokusgruppsdiskussionerna från muntlig form till skriftlig form, när vi transkriberade. Vi 

skapade även kopior för att öka säkerheten av empirin, vilket författaren betonar vikten 

av. Efter transkriberingen påbörjades bearbetningen av empirin, där vi som författare 

belyser de olika stegen i analysen av fokusgruppsdiskussionerna. Under bearbetningen av 

empirin förde vi ständiga diskussioner och reflektioner kring empirin. Alvesson och 

Sköldberg (2017) skriver att denna process skall möjliggöra hur vi kan se och uppfatta 

saker utifrån nya perspektiv, som skapar en ökad förståelse för innehållet. Under 

bearbetningen av transkriberingen försökte vi förstå deltagarnas gemensamma 

erfarenheter och finna variation i hur deras kollektiva förståelse växt fram ur 

diskussionerna i relation till vårt syfte. Enligt författarna är inte enskilda citat lika 

relevanta som citat som ger en heltäckande bild av den kollektiva förståelsen.  

 

Alvesson och Sköldberg (2017) lyfter även fram att deltagarna i fokusgrupperna kan 

beskriva samma erfarenheter, tankar och känslor, fast på olika sätt. Men också att 

deltagarna kan använda samma ord och fraser, fast använda dem i olika sammanhang och 

med olika betydelser av dem. Därför ska mening och innebörder analyseras i sitt 

sammanhang, vilket vi har gjort. Dock var det svårt att finna en heltäckande bild av hur 

variationer i den kollektiva förståelsen växt fram ur citaten. I och med att deltagarna 

under diskussionen ibland spann vidare kring andra områden som inte var lika relevanta 

utifrån frågan vi ställde. Det medförde att vi istället ofta kunde finna den kollektiva 

förståelsen av mening/innebörd under diskussionerna via kroppsspråk. Samtidigt har vi 

fångat upp kortfattade meningar i citaten som till exempel ’’mm’’ och ’’ja precis’’ om de 

varit relevanta i sammanhanget. Därför har vi valt ut citat som representerar 

mening/innebörd kopplat till syftet, i den mån vi kunnat. Det har gjort att vi plockat ut 

citat som inte alltid ger långa utdrag från diskussionerna och därför inte ger en 

heltäckande bild av mening/innebörder.  

 

Nästa steg i analysarbetet beskriver Ahrne och Svensson (2015), är att skapa 

teman/kategorier som motsvarar mening/innebörd. Utifrån våra tolkningar av det som 

framträder ur fokusgruppsdiskussionerna, så skapade vi teman som motsvarade 

mening/innebörd i relation till vårt syfte och de begrepp vi använt oss av i 

undersökningen. Vi har därmed granskat citaten noggrant för att ta fasta på hur 

deltagarna besvarar vår forskningsfråga kring hur deltagarna beskriver att de möjliggör 
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för barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Samtidigt 

som vi granskat citaten för att ta fasta på hur deltagarna gestaltat begreppen barns 

perspektiv och barnperspektiv i arbetet med pedagogisk dokumentation. Det tredje och 

sista steget som Ahrne och Svensson (2015) tar upp i analysarbetet är att sammanfatta 

teman, som växt fram ur empirin med ett tolkande steg, för det som skall presenteras i 

resultatet.  

 

Vi har delat upp vårt resultat i två delar i resultatkapitlet, för att förtydliga vårt syfte och 

skapa en struktur i resultatet som bygger på de teman som vi funnit i analysarbetet. I 

resultat del 1 presenterar vi hur deltagarna beskriver att de möjliggör begreppen barns 

delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. I resultat del 2 

presenterar vi hur deltagarna beskriver hur de gestaltar barns perspektiv och 

barnperspektivet i arbetet med pedagogisk dokumentation. I resultatet har vi plockat ut 

citat som vi anser vara relevanta för att besvara syftet med studien. 

 

4.5 Etiska aspekter 

I denna undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) som innefattar fyra krav. Dessa är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Utifrån informationskravet har vi därför 

informerat berörda förskollärare muntligt i god tid om studiens syfte, upplägg samt 

innebörden av deras deltagande. Utifrån samtyckeskravet har vi även informerat 

förskollärarna innan studien ägde rum i form av en samtyckesblankett (missivbrev) om 

att de har rätt att bestämma över sitt eget deltagande. Vi berättade att de, när som helst 

under undersökningen, kan avbryta sin medverkan utan att behöva motivera varför. 

Skulle förskollärarna avbryta sin medverkan kommer deras bidrag i undersökningen att 

tas bort. Utifrån konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) beskriver så tar vi hänsyn till att förvara deltagarnas uppgifter, så att obehöriga 

inte kan ta del av materialet. Vi har även informerat förskollärarna om att de 

avidentifieras i undersökningen, där förskollärarna omnämns till A-X. Utifrån 

nyttjandekravet har vi informerat deltagarna om att vi enbart använder deras yttranden i 

forskningssyfte. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

I ett försök att skapa en studie av hög kvalité så utgår undersökningen från begreppet 
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tillförlitlighet, Bryman (2011) förklarar att det används vid kvalitetsutvärderingen av 

kvalitativt inriktade metoder. Författaren beskriver tillförlitlighet utifrån fyra delkriterier, 

som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Vi beskriver nedan de fyra delkriterier som Bryman (2011) lyfter fram; 

Trovärdighet innebär att forskare under arbetets gång säkerställer så att undersökningen 

utförts i enlighet med de regler som finns för hur en studie bör genomföras. 

Överförbarhet handlar om hur pass överförbara resultaten är i andra kontexter. 

Pålitlighet betyder att forskare redogör noggrant för alla steg i forskningsprocessen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera omfattar hurvida forskare har agerat i god tro under 

genomförandet av undersökningen, för att inte påverka studiens slutgiltiga resultat utifrån 

personliga ställningstaganden. 
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5. Resultat 

I detta kapitel framförs resultatet av de genomförda fokusgruppsdiskussionerna. Empirin 

har analyserats utifrån de begrepp som presenteras i bakgrunden. Resultatet introduceras 

utifrån studiens frågeställning: Hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga och 

ges inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den kategorisering som 

analysarbetet av empirin har resulterat i har använts för att skapa strukturen i kapitlet. 

 

5.1 Hur beskriver förskollärare att barn görs delaktiga och ges inflytande i arbetet 

med pedagogisk dokumentation 

Här presenteras det hur förskollärare i föreliggande studie beskriver och möjliggör barns 

delaktighet och inflytande i det pedagogiska dokumentationsarbetet. Vid analysen har sex 

teman tagits fram: Barn får ta fotografier själva, dokumentationer som placeras i lämplig 

höjd, så barnen kan betrakta dem, barnens intressen, framställandet av den pedagogiska 

dokumentationen, visar och lyssnar om och om igen och reproduktion av barns 

uttalanden i praktiken. 

 

5.1.1 Resultat del 1 

I följande kapitel redovisas resultatet av hur förskollärare beskriver att de möjliggör för 

barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

 

5.1.2 Barn får ta fotografier själva 

I resultatet framgår det att barn görs delaktiga och ges inflytande i det systematiska 

dokumentationsarbetet via pedagogiska processer. Barn får själva dokumentera och välja 

vad som är intressant att samla in. Det framgår även att respondenterna tillvaratar barns 

engagemang och sedan möjliggör reflektions -och diskussionstillfällen tillsammans med 

både barn och vuxna kring barns egna dokumentationer. I citatet nedan kan följande 

utläsas: 

G: Ja det är bilder, text, filmer, de får ta fotografier mycket själva. Ofta projicerar vi upp 

det så har att vi sitter och pratar tillsammans om vad vi har gjort i olika grupperna och 

dela med varandra. 

I: Och det är bra för de barn som inte varit med, de berättar för dem också vad de gjort. 
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Av citatet framkommer det att begreppen delaktighet och inflytande synliggörs genom att 

barn själva får ta fotografier på det som är meningsfullt för dem men också att barn själva 

får samla in dokumentation. Begreppen synliggörs genom att respondenterna tillvaratar 

barns röster och möjliggör reflektions -och diskussionstillfällen med barngruppen. Vid 

reflektions -och diskussionstillfället beskrivs det att respondenterna för dialog med 

barnen. Begreppet delaktighet beskrivs även genom att barngruppen för dialoger 

sinsemellan kring dokumentationerna som har projicerats upp för att de barn som inte 

närvarat också ska känna sig delaktiga. 

 

5.1.3 Dokumentationer som placeras i lämplig höjd, så barnen kan betrakta dem 

I resultatet synliggörs det att barn görs delaktiga i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Det visar sig att respondenterna sätter upp dokumentationer i 

verksamheten så de blir lättillgängliga för barngruppen att betrakta. Dessutom hålls 

dokumentationerna levande genom att barngruppen bläddrar igenom dokumentationerna 

dagligen. Respondenterna beskriver att dokumentationerna leder till reflektion hos och 

diskussion mellan barnen. I följande citat styrks detta: 

M: Alla dokumentationer vi gör, har vi ju så det sitter i barnens höjd, så de kan titta på 

det eller så. De kan ta del av dem hela tiden. 

N: Och det gör de ju. 

 

M: Ah! De är ju där och bläddrar dagligen. Både för sig själva och tillsammans med 

kompisar och pratar om dokumentationerna vi har på väggarna. Och det är ju också en 

form av inflytande, en form av att alltså hjälpa minnet och komma ihåg vad man faktiskt 

har gjort. 

 

Av citatet framgår det att begreppen delaktighet och inflytande blir synliga. Begreppet 

delaktighet blir tydligt när respondenterna möjliggör för delaktighet genom att de sätter 

upp dokumentationer på väggarna i barnens höjd. Begreppet delaktighet blir synligt när 

barnen är aktiva i dokumentationsarbetet genom att de bläddrar i dokumentationerna som 

finns på väggarna. Begreppet inflytande framkommer när barnen själva får visa och 

berätta kring dokumentationerna sinsemellan för att hjälpa varandra att minnas. När 

barnen yttrar sina åsikter handlar det om inflytande. 
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5.1.4 Barnens intressen 

I resultatet lyfts det fram att barn görs delaktiga och ges inflytande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det framgår att respondenterna uppmärksammar och 

tillvaratar barns röster kring dokumentationerna och skapar aktiviteter utifrån barns 

engagemang. Respondenterna visar flexibilitet genom att de kan ändra om i sin tidigare 

planering, utefter det barnen visat intresse för. Detta kan bekräftas i följande citat: 

 

M: Vi tittar mycket på vad barnen är intresserade av och utgår från det när vi lägger upp 

våran planering. 

 

N: Ja precis! 

M: Utifrån barns röster tar vi alltså med barns intressen bland annat och utgår från det, 

när vi genomför våra aktiviteter. Så blir det ju även deras, alltså resultatet blir ju utifrån 

vad deras, de har visat intresse för. På det sättet får man ju med barnens perspektiv 

genom att vi ändrar våran planering utefter barnens intressen. Och på det sättet får man 

ju med barnens perspektiv i det hela. 

 

N: Mm. 

 

Av citatet framgår det att begreppen barns delaktighet och inflytande blir synliga. 

Respondenterna ändrar om i sin befintliga planering för att skapa möjlighet för barns 

delaktighet och inflytande. Delaktighet visar sig genom att barnen är närvarande i 

aktiviteter som respondenterna genomför. När aktiviteterna utgår från barns intressen 

synliggörs det att respondenterna tillvaratar barnens intressen i och med att barns 

uttalanden påverkar i verksamheten. 

 

5.2.1 Resultat del 2 

I följande avsnitt redovisas resultatet av hur förskollärare gestaltar barns perspektiv och 

barnperspektiv i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

 

5.2.2 Framställandet av den pedagogiska dokumentationen 

I resultatet framgår det att begreppen barns perspektiv och barnperspektiv synliggörs i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Respondenterna beskriver olika sätt att 
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framställa pedagogisk dokumentation på. Ibland skapar respondenterna dokumentationer 

tillsammans med barnen. Men vid vissa tillfällen skapas dokumentationer enbart av 

respondenterna. I citatet nedan kan följande utläsas: 

M: Vi sitter ju och gör dokumentationerna tillsammans med barnen emellanåt. Eh, 

ibland kan det vara så att vi har gjort, ibland gör vi dokumentationen helt tillsammans, 

ah nu har vi vart i skogen, vad såg vi, vad hände, hur, vad, vad tittade vi på här och man 

kanske har några bilder i datorn. Sen skriver vi tillsammans med barnen ihop någonting.  

N: Ja, man kan faktiskt säga att barnen gör dokumentationerna. 

M: Ja men så är det ju. 

 

Av citatet visas det att begreppen barns perspektiv och barnperspektiv synliggörs. 

Begreppet barns perspektiv synliggörs genom att respondenterna uttrycker att de skapar 

dokumentationer tillsammans med barnen. Begreppet barns perspektiv beskrivs av 

respondenterna så att det framgår via dokumentationsarbetet när barn ger sin uppfattning 

om vad som borde tas med i dokumentationerna. Begreppet barnperspektiv framkommer 

när respondenterna tillsammans med barnen skriver något utifrån det barnen berättat 

kring dokumentationerna. Det sker genom att respondenterna försöker tolka och skapa en 

förståelse för det barnen berättar för att respondenterna tillsammans skall kunna skriva 

ihop någonting som stämmer överens med barnens synpunkter, frågor och tankar. 

 

5.2.3 Visar och lyssnar om och om igen 

I resultatet lyfts begreppen barns perspektiv och barnperspektiv fram i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det framförs att projektarbetet hålls levande genom att både 

barn och vuxna lyssnar och ser inspelningar om och om igen under projektets gång. De 

former av dokumentation som framgår nedan är foton och videos, vilket respondenterna 

uttrycker som att de visas upprepade gånger. Det framgår att barn och vuxna reflekterar 

och diskuterar kring processen. Därmed synliggörs det att de vuxna respekterar barns 

önskan om att återbesöka tidigare dokumentation genom att lyssna på dokumentationerna 

flera gånger. Detta kan styrkas av följande citat: 

B: Ja men det är ju lite olika, det beror på vart man är litegrann. Alltså en del är ju 

sådär att det har suttit uppe länge och då kan barnen komma liksom en månad senare 

och börja prata om de. Och då får man liksom vända tillbaka och vad gjorde vi, vad 
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jobbade vi, med vad lärde vi oss. Så då blir det ju mer att man tittar tillbaka, känner jag. 

Att det är ofta det som man gör. 

D: Ja precis! Och om det är som det här med videon, eller om man haft en video mellan 

oss så har vi tittat tillsammans många, många gånger. Och vi har pratat om de här, där 

har vi verkligen pratat med och reflekterat kring många gånger. 

 

Av citatet kan begreppen barns perspektiv och barnperspektiv uppmärksammas. När 

respondenterna reflekterar och diskuterar tillsammans med barngruppen kring 

dokumentationerna så får barnen möjlighet att beskriva sin synvinkel, vilket visar på att 

respondenterna använder sig av begreppet barns perspektiv. När barnen kommit till de 

vuxna och pratat om att de vill lyssna flera gånger så visar det att respondenterna intar 

barnperspektiv eftersom de respekterar barnens önskan. Därmed återskapar 

respondenterna barns perspektiv genom att de går tillbaka i barns avsiktliga handlingar 

och uttalanden, när vuxna går med på att lyssna om på videofilmerna så många gånger 

som barnen önskar. 

 

5.2.4 Reproduktion av barns uttalanden i praktiken 

I resultatet framkommer det att begreppen barns perspektiv och barnperspektiv används 

av respondenterna. Respondenterna visar att de är lyhörda för barnens uttryck samt att de 

tillvaratar det som barnen uttrycker i praktiken. 

 

A: Vi jobbar ju mycket med projekten, alltså barns funderingar. Mycket runt vad de 

tänker och vad de vill jobba med. 

 

C: Ja precis! Så utifrån det barnen visat intresse för så jobbar vi vidare med det helt 

enkelt. 

 

Av citatet synliggörs begreppet barns perspektiv när respondenterna i dialog med barnen 

låter barnen få uttrycka sin uppfattning. Begreppet barnperspektiv framgår när de vuxna 

uppmärksammar barns funderingar och intressen och avspeglar det, när de arbetar vidare 

kring projektarbetet. 
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6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring undersökningens resultat i förhållande till tidigare 

forskning och styrdokument. Diskussionen tar sin utgångspunkt i studiens syfte, 

frågeställning och tillhörande begrepp som presenterats i bakgrundsdelen. Vi diskuterar 

även den valda metoden och dess kvalité samt ger förslag på vidare forskning inom detta 

ämnesområde.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur förskollärare beskriver att de möjliggör 

för barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolans 

kontext. Resultatet i vår studie visar att respondenterna är positiva till det systematiska 

dokumentationsarbetet och lyfter fram det som värdefullt för att kunna se hur de kan 

möjliggöra för barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Det framgår att 

förskollärarna utgår från barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation samt att de arbetar efter begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. 

Det synliggörs att barn görs delaktiga och ges inflytande i stor utsträckning i arbetet med 

pedagogisk dokumentation.  

 

Resultatet visar att förskollärarna använder pedagogisk dokumentation som ett 

arbetsverktyg och med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande, som Skolverket 

(2012) belyser vikten av i arbetet med pedagogisk dokumentation. Det framgår att 

förskollärarna använder dokumentation i pedagogiska processer, för att synliggöra det 

som pågår i verksamheten, så att de kan anpassa den dagliga verksamheten efter barns 

intressen. En av processerna som beskrivs är att de använder pedagogisk dokumentation i 

öppna dialoger och reflektioner mellan vuxna men också mellan barn och vuxna och 

mellan barn sinsemellan. Detta kan vi se stämmer överens med vad Skolverket (2012) 

och Dahlberg et al (2014) lyfter fram, om att det är dialogerna och reflektionerna som gör 

en dokumentation till en pedagogisk dokumentation. I samband med detta framkommer 

det att förskollärarna i studien bekräftar att de försöker skapa en förståelse för barns 

uppfattningar om vad som är meningsfullt, vilket är i enlighet med (Sommer et al, 2011). 

En annan process som bekräftas är att det barnen uttrycker används för att möjliggöra 

vilken riktning nästkommande moment skall anta och hur förskollärarna behöver 

utveckla momentet vidare, utefter barnens synpunkter. Detta kan vi jämföra med 
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Elfström (2013) som framhäver att förskollärare ska göra barn delaktiga och ges 

inflytande i den dagliga verksamheten och för fortsatt planeringsarbete. Vi kan därmed se 

att förskollärarna använder sig av ett barnperspektiv när de försöker skapa en förståelse 

för barns tankar, frågor och synpunkter för att kunna återskapa barns perspektiv i 

praktiken, vilket också är i enlighet med erfarenheter av (Sommer et al, 2011). 

Ytterligare en process som synliggörs i studien är att förskollärarna inte stannar i att barn 

är närvarande utan studien visar istället att förskollärarna möjliggör för barns delaktighet 

och inflytande i förskolans kontext, vilket är i linje med uppfattningar av Johannesen och 

Sandvik (2009). Vi kan därmed se att barns uppfattningar påverkar på ett eller annat sätt i 

praktiken. I och med att det framgår, att barn blir delaktiga genom att de dels får 

dokumentera det barnen själva finner som intressant och dels samla in det för dialog och 

reflektionstillfällen. Men också att barn ges inflytande när de får ge sina synpunkter om 

vad som ska finnas med i dokumentationerna. Studien visar därför att barn påverkar den 

dagliga verksamheten angående vilka aktiviteter och projekt som kommer att 

genomföras. 

 

Barns delaktighet påverkas av förskolepersonals förhållningssätt till det pedagogiska 

dokumentationsarbetet (Elfström Petterson, 2015 och Waller och Bitous, 2011). 

Författarna förklarar att det finns olika faktorer som kan påverka barns delaktighet i 

dokumentationspraktiken. En av dessa är hur förskolepersonal svarar på barns initiativ 

och möjliggör för barns delaktighet i dokumentationsarbetet. En annan anledning som 

kan påverka barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation, är 

hur förskolepersonal möjliggör för barns delaktighet och inflytande, i den utsträckning 

som barnen ifråga betraktas som kompetenta. Detta begränsar barns delaktighet och 

inflytande för de barn som inte uppnår förskolepersonalens förväntningar av kompetens. 

Vår studie visar således att förskollärarnas yttranden snarare betraktar alla barn som 

kompetenta i och med att de arbetar utifrån ett demokratiskt och reflekterande synsätt 

(Skolverket, 2016 och Elfström, 2013). Detta tolkar vi som att förskollärarna har det 

förhållningssätt som krävs för att skapa möjlighet, för både barn och vuxna, till 

delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten, som i sin tur ger goda 

förutsättningar för att kunna utveckla verksamhetens kvalité och därmed förbättra barns 

tillvaro.  

 

Det innehåll som betonas här ovan kan vi relatera till förskollärarnas beskrivningar av att 
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de svarar på barns uttryck och möjliggör deras delaktighet och inflytande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Vårt resultat visar, i motsättning till det som beskrivs i Nilfyr 

(2018) och Lindroth (2018), att barns delaktighet i arbetet med pedagogisk 

dokumentation förekommer i stor utsträckning. I vårt resultat framgår det att barns 

delaktighet och inflytande förekommer i stor utsträckning. I samband med detta tolkar vi 

det som att barns inflytande blir högre om barn själva tar initiativ i 

dokumentationsarbetet. Att förskollärarna uttrycker att de arbetar med projekt som 

innefattar mycket av barns perspektiv, tolkar vi som att de vill underlätta för att skapa 

möjlighet för barn att ge sitt inflytande i verksamheten. 

 

Något som inte framträder i vårt resultat är hur förskollärarna yttrat sig om hur de tänker 

inför ett arbete med pedagogisk dokumentation. Enligt Skolverket (2015) är det relevant 

att från början ha ett tydligt syfte med dokumentationsarbetet kring vad som 

dokumenteras, när det bör dokumenteras och varför. Vi fick inte reda på exakt vad 

förskollärarna hade för syfte med dokumentationsarbetet, eftersom de aldrig nämnde 

ordet syfte i diskussionerna. Dock tolkar vi det som att förskollärarna ändå hade ett 

tydligt syfte med varför de dokumenterar och angående vad som ska finnas med i 

dokumentationerna, vilket vi baserar på deras uttalanden. Vi upplever inte att 

förskollärarna hamnat i de nackdelar av traditionella barnobservationer, som Dahlberg et 

al. (2014) hävdar lätt kan förekomma i relation till pedagogisk dokumentation. Utifrån 

förskollärarnas yttranden framgår det att de arbetar utifrån ett särskilt arbetssätt och 

pedagogisk tänkande i arbetet med pedagogisk dokumentation, baserat på barns 

delaktighet och inflytande. 

 

Vi kan också diskutera vårt resultat i förhållande till Skolverket (2015) och Skolverket 

(2016), som belyser att dokumentationer ska innehålla hur förskollärare tillgodoser barns 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Men 

det ska också finnas med vad barn upplever som intressant, roligt och meningsfullt och 

vad verksamheten behöver utveckla, på vilket sätt och varför samt kommunikation och 

samspel mellan barn. Detta är inget som framträder i förskollärarnas yttranden, vilket gör 

det problematiskt för oss att veta hur förskollärarna använt sig av barnperspektivet när de 

vuxna sinsemellan skriver dokumentationerna. I detta fall påminner dokumentationerna 

som de vuxna skriver tillsammans, om kritiken som Dahlberg et al. (2014) nämner, 

nämligen att förskollärare gör val när de väljer vad som är värdefullt att ta med och inte i 
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dokumentationerna. Det framgår inte hur förskollärarna går tillväga, när de sinsemellan 

skriver dokumentationerna, vilket gör det svårt att avgöra om de redan frågat efter barns 

perspektiv inför dessa dokumentationer eller om dokumentationerna enbart visar de 

vuxnas perspektiv på det som sagts och gjorts i en viss situation med barn.  

 

Sammanfattningsvis framträder det i resultatet att förskollärarna använder sig av ett rikt 

utbud av dokumentationsformer för att lättare kunna möjliggöra barns delaktighet och 

inflytande i olika processer, som syftar till pedagogisk dokumentation.  

Förskollärarnas yttranden bekräftar att de arbetar flitigt med barns delaktighet och 

inflytande ihop med begreppen barns perspektiv och barnperspektiv i det systematiska 

dokumentationsarbetet, vilket visar att begreppen barns perspektiv och barnperspektiv 

går hand i hand med delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i 

förskolans kontext. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts baseras på fokusgruppsdiskussioner. I 

valet av en kvalitativ forskningsmetod hade vi som ambition att få en fördjupad förståelse 

över förskollärarnas beskrivningar av tidigare erfarenheter och tankar kring vårt syfte. I 

detta kapitel kommer undersökningens kvalité att kommenteras i relation till begreppet 

tillförlitlighet (Bryman, 2011) belyser och till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). 

 

Vi upplever att användandet av en kvalitativ forskningsmetod har haft en positiv 

inverkan på studien eftersom metodens syfte handlar om att tolka och förstå istället för 

att dra allmänna slutsatser. Utifrån detta ställde vi därför öppna och klargörande frågor 

under fokusgruppsdiskussionerna i den ordningsföljd som passade bäst överens med 

situationen, vilket underlättade för att fånga det meningsfulla/innebörden. Vi upplever att 

metoden var bra, eftersom deltagarna aktivt diskuterade sina tidigare erfarenheter och 

tankar kring syftet, vilket skapade utrymme för oss att ställa följdfrågor. Vi upplever 

även att fokusgruppsdiskussionerna ledde till en mer avslappnad atmosfär, eftersom 

deltagarna dels stöttade varandra i diskussionerna och dels hjälpte varandra att minnas. 

Men också att deltagarna kompletterade varandras svar genom att tillföra ytterligare 

kommentarer för att framföra sina åsikter, vilket gav oss utförliga beskrivningar kring 

ämnet, som i sin tur gav oss tillräckligt med empiriskt material. Dock upplevde vi att det 
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fanns en nackdel med att låta deltagarna diskutera sinsemellan istället för att diskutera 

med oss, eftersom det gjorde att vi under diskussionerna försökte avstå från att avbryta 

under en aktiv diskussion, vilket gjorde att deltagarna ibland berörde andra områden som 

inte tillhörde studiens syfte. Det blev därför svårt när vi skulle plocka ut citat under 

databearbetningen och analysen för att ge en heltäckande bild av hur den kollektiva 

förståelsen växt fram ur diskussionerna kring mening/innebörd. Det gjorde att vi fick lov 

att plocka ut citat som besvarar förståelsen av mening/innebörd med hjälp av korta fraser 

i resultatdelen, som vi kunde se växte fram ur diskussionerna genom att vi läste av deras 

kroppsspråk. Men vi anser ändå att metoden har varit relevant i undersökningen, på 

grund av att vi fått fram ett fylligt resultat, som besvarar forskningsfrågan och syftet med 

studien.  

 

6.3 Tillförlitlighet 

Vi beskriver nedan hur vi anser att vi uppnår kvalité i vår studie utifrån de fyra 

delkriterier som Bryman (2011) lyfter fram; 

För att öka trovärdigheten i vår studie har vi genomfört undersökningen efter de regler 

som finns kring hur en studie genomförs samt utifrån befintliga regler från 

Vetenskapsrådet (2011). För att skapa en god överförbarhet i studien har vi skapat ett 

material som passar vilken förskoleverksamhet som helst, dock är materialet kontext-

bundet för enbart förskoleverksamheter. För att garantera pålitlighet har vi noggrant 

redovisat alla steg i forskningsprocessen, som gör att vi skulle kunna få likartade resultat 

om vi hade gjort om studien under liknande omständigheter. Vi anser även att vi uppnått 

pålitlighet eftersom våra frågor har blivit besvarade på ett tillfredsställande sätt efter de 

svar vi strävade efter att uppnå, i enlighet med vårt syfte och vår frågeställning. För att 

skapa möjlighet att styrka och konfirmera har vi vid genomförandet av undersökningen 

bevarat en neutral ställning under hela genomförandet. Vi har därför inte medvetet 

påverkat genomförandet och undersökningens slutgiltiga resultat utifrån personliga 

ställningstaganden. 

 

6.4 Slutsats 

Efter genomförd studie kan vi se att barns delaktighet och inflytande är en viktig del i det 

pedagogiska dokumentationsarbetet inom förskolans kontext. Vi kan dra slutsatsen att 

beroende på vilket syfte och förhållningssätt vuxna har i arbetet med pedagogisk 
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dokumentation, speglar detta i vilken utsträckning barns delaktighet och inflytande 

möjliggörs i dokumentationsprocessen. Vår uppfattning är att det är betydelsefullt att 

vuxna intar ett barnperspektiv för att kunna tillvarata barns perspektiv, för att dels 

synliggöra och återskapa barns uttryck i praktiken men också för att förbättra barns 

tillvaro i den dagliga verksamheten. Dessutom kan vi dra slutsatsen att det är relevant att 

använda sig av många olika dokumentationsformer som bland annat iPad, foton, videos 

och anteckningar med mera för att lättare kunna skapa förutsättningar för barns 

delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Sammanfattningsvis 

kan vi även dra slutsatsen att det är viktigt att utgå från det barnen uttrycker som 

meningsfullt för att lättare kunna skapa delaktighet och inflytande i det pedagogiska 

dokumentationsarbetet. 

 

6.5 Vidare forskning 

I vår undersökning har vi uppmärksammat att pedagogisk dokumentation används som 

ett arbetsverktyg och stödmaterial i det systematiska dokumentationsarbetet. 

Förskollärares förhållningssätt och metodval påverkar på vilket sätt de arbetar med barns 

delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi har i vår 

undersökning därför uppmärksammat att barn verkligen görs delaktiga och ges inflytande 

i arbetet med pedagogisk dokumentation men i olika stor utsträckning. Därav anser vi att 

förskollärare behöver se över sitt förhållningsätt och vilka metoder de använder för att 

göra barn delaktiga och ge dem inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Om 

förskollärare märker att barn görs delaktiga och ges inflytande, men inte i så stor 

utsträckning, bör de utveckla processen ytterligare, så att de därigenom kan ge barn bättre 

förutsättningar att utvecklas och lära i förhållande till målområdena i förskolans läroplan. 

Utifrån vårt undersökningsområde skulle det vara intressant att undersöka vidare hur 

förskollärare arbetar utifrån läroplanens intentioner kring barns delaktighet och 

inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. Det skulle vara intressant att ta fram 

forskning som tar fasta på skillnaderna och orsakerna bakom förskollärarnas arbetssätt 

och metodval. Det skulle även vara intressant att undersöka hur detta arbete skiljer sig åt 

i olika kommuner eftersom varje kommun har olika mallar att utgå från i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Dock finns det inga färdiga mallar för hur förskollärare ska 

arbeta med barns delaktighet och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation. På 

grund av detta blir inte förskoleverksamheterna likvärdiga. Därför skulle det vara 
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önskvärt att skapa en mall för hur de ska arbeta med barns delaktighet och inflytande i 

arbetet med pedagogisk dokumentation, för att skapa likvärdiga förskoleverksamheter. 
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Bilagor  

Missivbrevet presenteras i bilaga 1 och vår intervjuguide som bilaga 2. 



 
 

 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18      Bilaga 1 

Maria Sutinen Aspnes och Mariam Galstian genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att om hur förskollärare möjliggör för barns delaktighet och 

inflytande i relation till arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolans kontext.  

 

Maria Sutinen Aspnes och Mariam Galstian genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 

kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 

forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en 

eller flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

____ Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  

____ Samtalar med studentforskarna i informella gruppintervjuer.  

____ [FYLL I ANDRA FORSKNINGS/OBSERVATION/DOKUMENTATION AKTIVITETER] 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan 

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

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.  

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

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan: 

 

Förälder/Vårdnadshavares kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________ 

________________________________     

Datum 

 

________________________________     

Underårig deltagares namn  

  

________________________________________             ______________________________                       

Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande Förälder/vårdnadshavares signatur 

 

________________________________                      ________________________________ 

Studentens signatur                        Studentens namnförtydligande 

 
 

                                                                                                                                                     



 
 

 

Intervjuguide      Bilaga 2 

 

 

1. Vilka dokumentationsverktyg använder ni er av? 

 

2. Hur beskriver ni att barn görs delaktiga och ges inflytande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation? 

 

3. Använder ni dokumentationerna i dialog och reflektion tillsammans med barn och 

arbetslag? Kan ni ge förtydligade exempel på ett tillfälle. 

 

4. Kan ni ge förtydligande exempel på vilket sätt barn görs delaktiga och ges inflytande i 

det systematiska dokumentationsarbetet? 

 

5. På vilket sätt görs barns röster hörda i vardagen? 

 

6. Hur gör ni dokumentationerna levande? 

 

7. Hur använder ni er av barnperspektivet i utvärderingen? 

 

 


