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Abstract 
 

”They're involved because they constantly take the work forward”  
- a study on how preschool teacher talks about children's participation in its educational 

documentary work 
 

The purpose of this study is to research how preschool teachers describe the participation of 

children in their pedagogical documentation. The hypothesis that the study is trying to answer 

are: 

-  What is the purpose of pedagogical documentation? 

- How can you make the children a part of the pedagogical documentation? 

- What signifies the choice of the individual documentation tool for the participation of 

the child during the documentation process? 

 

To reassures the empirical investigation of the study and its hypothesis, I used a qualitative 

research approach and interviews as a collection method. The study has its starting point in 

the social constructive perspective where also a power structure within the pedagogical 

documentation is used, as well as different views on children out of the pedagogues 

perspective. 

 

The study shows that the most common approach is reflection, in order to evaluate children in 

the pedagogical documentation. Reflection is done in various ways but mostly with the help 

of photographs taken by the pedagogues. Throughout the study it appeared that preschool 

teachers came to the conclusion that it is very complex to present the participation of the 

children in their educational documentary work. Depending on a range of different factors, 

most preschool teachers start to document from the children's point of view in order  to 

interpret the their learning process. 

 

The study also shows that there is a clear power structure in how preschool 

teachers communicate concerning the children's participation in their pedagogical 

documentation. The pedagogues control what to document and how the children's learning 

progress should be documented. 

 

Keywords: Pedagogical documentation, children´s praticipation, children´s learningprocess, 

socialconstructive perspective.  
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1 Inledning och problemområde  

 

Under mitt första år som verksam pedagog i förskolan kom jag i kontakt med dokumentation 

som arbetsverktyg för att se barnens lärande. Då handlade dokumentationen om att se vart 

barnen befann sig i sin utveckling utifrån förutbestämda kriterier. Dokumentationen utgick 

från fotografier på barnen som sattes upp på väggarna i förskolan utan reflektion. Under de år 

som nu har gått har synen på dokumentationsarbete förändrats. Under de senaste åren har 

arbetet med pedagogisk dokumentation blivit en viktig del i förskolan. Under min utbildning 

till förskollärare och utvecklandet av arbetet med pedagogisk dokumentation på min 

nuvarande arbetsplats har jag fått en större förståelse för vad pedagogisk dokumentation är.  

 

I läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 står det att barnens utveckling och lärande 

systematiskt ska dokumenteras på förskolan. Förskollärarna ska utöver att dokumentera 

barnens lärande även använda dessa dokumentationer för att utvärdera och utveckla den 

pedagogiska verksamheten. Vidare står det att dokumentationerna ska ligga som underlag till 

reflektion mellan pedagogerna och med barnen (Skolverket 2011).  

Även fast det står tydligt om pedagogisk dokumentation i läroplanen för förskolan 1998 

reviderad 2010 så upplever jag att tolkningen av vad pedagogisk dokumentation är varierar 

från pedagog till pedagog.  

 

Att barnen ska vara delaktiga i dokumentation är något som är tydligt förankrat i läroplanen 

för förskolan 1998 reviderad 2010 men som jag upplever att många pedagoger har svårt med. 

Jag har under flera år försökt finna olika sätt på hur min pedagogiska dokumentation kan utgå 

mer från barnens delaktighet, men upplever detta som svårt. Jag upplever även att många 

pedagoger har svårt att finna arbetssätt där barnen får vara delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationsprocessen. Jag anser det därför intressant att undersöka hur förskollärare talar 

om barns delaktighet i sitt pedagogiska dokumentationsarbete. Min studie utgår från 

kvalitativa intervjuer och har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  
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2 Bakgrund 

 

För att få en förståelse för den pedagogiska dokumentationens utveckling inom den svenska 

förskolan är det relevant för mig att gå tillbaka i tiden och titta på hur det har sett ut inom 

förskolan när det kommer till bedömning. Jag finner det även relevant för läsaren till denna 

studie att klargöra vad pedagogisk dokumentation är för att få en grund i fenomenets 

betydelse. Då syftet med studien handlar om pedagogers sätt att tala om barns delaktighet 

finner jag det även relevant att titta lite på vad styrdokumenten säger om det.  

  

2.1  Från bedömning till pedagogisk dokumentation – en historisk tillbakablick.  

 

Ända sedan 1930-talet har olika verktyg används inom barnomsorgen för att få syn på barns 

lärande och utveckling. Under 1930-talet genomfördes barnobservationer som utgick från ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Inom utvecklingspsykologin sker barns utveckling i olika 

stadier uppdelat i olika åldersspann. Utvecklingen ses som en trappa, där varje trappsteg 

innefattar olika utvecklingsområden. Varje stadium i utvecklingen bygger på föregående 

stadium. Om utvecklingen i ett stadium har varit negativ påverkar det även nästa stadium. 

Barnens lärande och utveckling utgår således från förutbestämda stadium och om barnet går 

utanför det utvecklingsstadium som den borde befinna sig i kan barnet ses som onormalt 

(Hwang & Nilsson 1998, s.16-26). Vidare sågs barnet, under 1930-talet, som ett objekt och 

som passiv mottagare av kunskap. Lärarna utförde observationer av barnet för att följa dennes 

psykologiska utveckling i förhållande till på förhand bestämda kategorier och skalor.  

 

Under 1950-talet utvecklades dessa barnobservationer till att lärarna la fokus på barnens 

motoriska, språkliga, emotionella och sociala utveckling. Bedömningen av barnet utgick 

fortfarande från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv med utgångspunkt i vad som var 

normalt i förhållande till en viss ålder.  

 

I samband med barnstugeutredningen 1968 ändrades teorierna kring barnet och lärarna la 

större fokus på barnets kognitiva utveckling det vill säga barnets tankeförmåga och 

intellektuella utveckling.  

Syftet med de barnobservationer som gjordes från 30-talet till sent 60-tal var att kunna 

påverka barnens personlighet och korrigera barnens brister och beteende.  
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Under 70-talet fortsatte barnobservationer att prägla verksamheten men syftet med dessa gick 

från att bedöma barnet till att utveckla den pedagogiska verksamheten. ”Kvartsamtal” eller 

utvecklingssamtal som det heter idag infördes i den svenska förskolan vilket innebar att 

föräldrarna blev insatta i barnets kunskaper och brister. Observationerna utgick fortfarande 

från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

 

Med den nya skolreformen 1998 övergick ansvaret för skolan och förskolan från 

socialstyrelsen till skolverket. Detta innebar att bedömningen av barnen blev likartade mellan 

skolan och förskolan. Bedömningen riktades mer mot olika traditionella bedömningsområden 

som räkning, skrivning och läsning. Skillnaden är att i skolan har eleverna kunskapskrav, mål 

som ska uppnås, medan barnen i förskolan endast har strävansmål. Rötterna på bedömning av 

barn ligger i utvecklingspsykologin och barnen ses som natur och kunskapsskapande 

individer. Pedagogerna började dokumentera på olika sätt och valet av teoretiska perspektiv 

och begrepp styr de bedömningar som pedagogerna gör (Wehner-Godée 2005, s.93-108). 

 

Den svenska förskolan började under slutet av 1980 – talet fram till idag hämta inspiration 

från Reggio Emilia pedagogiken. Barnen sågs som aktivt kompetenta medforskare och 

medskapare av sin egen kunskap. Arbetet med ett projekt och temaorienterat arbetssätt i 

förskolan påbörjades och pedagogen antog en reflekterande och medforskande roll. Med detta 

synsätt på barnet infördes den pedagogiska dokumentation som präglade Reggio Emilia 

pedagogiken. Syftet med dokumentationerna var inte längre att kartlägga vad barnen kunde 

utifrån förutfattade teorier och begrepp utan snarare att kartlägga barnens lärprocesser och den 

egna rollen som pedagog (SOU 1997:157).  

 

Stor del av den förskolepedagogik som råder idag i Sverige är inspirerad av Reggio Emila 

pedagogiken som härstammar från Italien. Denna pedagogik härleder från ett 

konstruktionistiskt tänkande och synsätt på den pedagogiska verksamheten. Inom det 

konstruktionistiska synsättet ses miljön, förhållningssättet till barnen, till varandra som något 

föränderligt, och att man alltid är delaktig i denna förändring (Lenz Taguchi 2008, s.9). 

 

 Enligt Christina Wehner-Godée (2000, s.17) utgår den pedagogiska dokumentationen i den 

svenska förskolan fortfarande från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det fokuseras på 

att hitta det generella och normala för barn i en viss ålder och barnets läge i förhållande till 
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detta. I den pedagogiska dokumentationen som utförs inom Reggio Emilia försöker man se 

och förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet och vad barnen är kapabla till här och nu, 

utan att ha förutbestämda uppfattningar och normer.  

 

2.2 Vad är pedagogisk dokumentation och hur blir den pedagogisk?  

 

En dokumentation blir endast pedagogisk då den ligger till grund för reflektion. Denna 

reflektion kan ske mellan pedagog och pedagog samt mellan barn och pedagog. Pedagogisk 

dokumentation synliggör inte bara barnens lärande utan gör även att pedagogerna blir mer 

medvetna om sig själva och sitt sätt att möta barnen på, ett så kallat self-reflective skaps (Lenz 

Taguchi 2008,s.15, Åberg & Lenz Taguchi 2005 kap.2, Emilson & Pramling Samuelsson 

2012 och Buldu 2009).  

 

Enligt Skolverket är pedagogisk dokumentation ett arbetsverktyg där det handlar om att 

förskollärarna och barnskötarna ska försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan 

att ha förutbestämda förväntningar och ramar (2012,s.15).  

 

Även Christina Wehner-Godée (2000 s.20) och Hillevi Lenz Taguchi (2008,s.34) 

skriver att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg för att hjälpa pedagogerna 

att få syn på barnens lärande, intressen och tankar.  

Vidare skriver Wehner-Godée (2000,s.9-10) att pedagogisk dokumentation syftar till att öka 

pedagogernas kunskap om hur barn söker och konstruerar kunskap. Målet med 

dokumentationen är att pedagogerna ska kunna stödja barnen i deras kunskapssökande och ge 

dem nya utmaningar.  

 

Dokumentation syftar till att finna barnens intressen och tankar för att upptäcka hur barnen lär 

sig utan att ha en förutbestämd uppfattning om vad barnet ska kunna (Ann Åberg & Hillevi 

Lenz Taguchi 2005,  Mehmet Buldu 2009,  Anette Emilsson & Ingrid Pramling Samuelsson 

2012, Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence 1999). 

Lenz Taguchi (2008, s.33) menar att ”genom att dokumentera vad barn gör, säger och 

ger uttryck för på olika sätt lär vi oss inte bara något om oss själva som pedagoger 

utan framför allt lär vi oss något om barnen och hur de upplever, förstår och uttrycker 

omvärlden”. 
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2.3 Barns delaktighet enligt styrdokumenten 

 

I läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 står det bland annat att förskolan ska sträva 

efter att varje barn: 

 Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

 Att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens utveckling.  

 

Arbetet med pedagogisk dokumentation ligger som grund för att utveckla och utvärdera 

verksamheten (skolverket 2011). För att barnen ska få möjlighet att påverka sin situation och 

ha inflytande på arbetssätt och verksamhet måste barnen få vara delaktiga i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. I det stödmaterial som Skolverket har utformat för arbetet med 

pedagogisk dokumentation kan utläsas att det är viktigt att tänka på att det inte bara är de 

vuxna som dokumenterar utan att barnen också är delaktiga i arbetet med att dokumentera och 

resonera (skolverket 2012,s.15). Vidare skriver skolverket att barnen ska vara delaktiga i 

reflektionen över dokumentationen och att dokumentationen när den är klar ska finnas 

tillgängliga i verksamheten för pedagoger och barn att titta på. Det som dokumenteras ska 

alltid utgå från barnens intressen och aktiviteter (skolverket 2012,s. 16-17). 
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3 Litteraturöversikt 

 

I följande avsnitt redogör jag för relevant forskning som har gjorts inom ämnet pedagogisk 

dokumentation och som kommer att hjälpa mig i min diskussion av min studie. Jag redogör 

även för den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie.  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg och bedömningsverktyg 

 

Förskolläraren Karina Alnervik (2013) har utfört en studie på fyra förskolenheter då dessa 

förskolor arbetade med ett gemensamt projekt. Syftet med Alnerviks studie var att få kunskap 

om pedagogisk dokumentation som ett verktyg för lärande och förändring i förskolans 

verksamhet, då det användes under en längre period. Studiens empiri kom från texter och 

samtal som Alnervik höll med de förskollärare som deltog i projektet. Alnervik (a.a) 

upptäckte med sin studie att arbetet med pedagogisk dokumentation gjorde förskollärarna mer 

medvetna om sin roll som pedagoger, hur de agerade tillsammans med barnen och vad de 

hade för barnsyn. Förskollärarna började med epistemologiska diskussioner, det vill säga de 

diskuterade hur de ser på lärande och kunskap.  

 

Alnerviks (2013) studie visar även att pedagogerna via arbetet med pedagogisk 

dokumentation har blivit medvetna om barnens lärande, uttryck och handlingar. Pedagogerna 

i den ovan nämnda studien ger uttryck för hur de innan arbetet med pedagogisk 

dokumentation startade på deras förskolor använde sig av förmedlingspedagogik. 

Pedagogerna lärde ut sin kunskap till barnen och med det styrde de det pedagogiska arbetet 

utefter sina tankar och idéer. Genom arbetet med pedagogisk dokumentation har dessa 

pedagoger blivit mer medvetna om barnens lärande och det är barnen som styr verksamheten.  

 

Mehmet Buldu (2010) är education specialist och har utfört en studie där han liksom Alnervik 

(2013) kommit fram till att reflektionsarbetet och de diskussioner som pedagogisk 

dokumentation skapar bidrar till att medvetandegöra lärarnas handlingar och hur de bemöter 

barnen.  

Buldu (2010) visar också i sin studie att pedagogisk dokumentation synliggör barnens lärande. 

Där framgår att de förskollärare som deltog i Buldus studie gav uttryck för att processen med 
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pedagogisk dokumentation gav dem information om vad och hur barnen lär, vad barnen 

förstår och inte förstår samt deras tankeprocess kring ett arbete.   

 

Ann-Christine Vallberg Roth (2014) är professor i pedagogik och har utfört en studie på tre 

förskolor i södra Sverige. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera bedömning i 

förskolors dokumentation från ett didaktiskt perspektiv Studien utgick från frågeställningar 

om form, innehåll, aktörer och funktioner (s. 409). 

 

Vallberg Roths (2014) visar att förskollärarna ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg 

som hjälper dem att synliggöra och öka kunskapen och förståelsen för det enskilda barnets 

utveckling, förmågor och kunnande, samt för processer i hela barngruppen och i miljön på 

förskolan. Vidare visar ovanstående studie att olika dokumentationsverktyg används och att 

olika fokus står i centrum under en dokumentation.  

 

Vallberg Roth visar att dokumentationerna som utförs utgår från bland annat 

kunskapsbedömning, utvecklingspsykologisk bedömning och personbedömning. Studien visar 

även att förskollärarna på de berörda förskolorna anser att det är barnets lärprocess som 

dokumenteras. Det är själva processen som är intressant, inte det slutgiltiga resultatet.  

 

3.1.2  Studier med utgångspunkt i etik och maktstruktur  

 

Katarina Elfström Pettersson (2004) är doktorand och har en licentiat examen i pedagogiskt 

arbete. Hon har utfört en studie som handlar om hur barns delaktighet i dokumentation är 

konstruerad. I sin studie finner Elfström Pettersson att förskolebarns delaktighet i 

dokumentation ses som komplex. Elfström Pettersson undersökte relationen mellan barnet, 

läraren och materialet i en dokumentationsprocess. Hon upptäckte att barnens delaktighet är 

beroende av vilken metod och aktivitet som förskolläraren väljer att använda vid 

dokumentationen. Vidare skriver Elfström Pettersson (a.a) att hon i sin studie kunde se en 

maktstruktur i den pedagogiska dokumentationen. Hon menar att dokumentationen i sig kan 

ses som en maktstruktur då det som dokumenteras framstår som viktigast.  

 

Liknande resonemang återfinns hos Anne-Li Lindgren, professor i pedagogisk, och Anna 

Sparrman, professor vid tema barn, (2003) som skriver att dokumentation kan skapa ett nytt 
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sätt att bli barn på. De menar att dokumentation fungerar som en normaliserande praktik där 

barn och även pedagogers beteende kartläggs och beskrivs. När barnen ser sig själva i 

dokumentationen i jämförelse med andra får de en bild av hur de förväntas uppträda för att 

vara ”goda barn” i den vuxnes ögon.  

3.2  Teoretisk utgångspunkt 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet  

 

Min studie har sin utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet. Studiens syfte är 

att undersöka hur förskollärare talar om barns delaktighet i sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete. Det som pedagogerna dokumenterar är ett lärande som sker hos barnet 

i en social konstruktion mellan barnet och deras omvärld på förskolan. Det sätt som 

förskollärarna talar om pedagogisk dokumentation grundar sig i en konstruktion mellan 

individen, språket och omvärlden.  Därför har social konstruktion valts som teoretiskt 

perspektiv.  

 

Inom det socialkontsruktionistiska perspektivet ses lärandet och inhämtandet av kunskap som 

något som sker i en social konstruktion mellan människor och omvärlden. All kunskap ses 

som föränderlig liksom den värld där all kunskap hämtas ifrån. Eftersom all kunskap 

konstrueras mellan individen och omvärlden är den aldrig statisk utan ändras beroende på 

erfarenheter, situation och den kontext som individen befinner sig i (Lenz Taguchi 2008, 

Dahlberg, Moss & Pence 2012).  

 

Eftersom lärandet sker i en social konstruktion har språket stor betydelse för inhämtandet av 

kunskap. Den kunskap som konstrueras mellan människor och världen är beroende av de 

diskurser som finns. Ordet diskurs har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang och i 

vilket teoretiskt perspektiv det används. Jag har valt att använda mig av diskurs som det 

beskrivs i det socialkonstruktionistiska perspektivet där diskurser innebär de sätt som vi talar 

om och uttrycker något om exempelvis barns delaktighet. Vi kan inte förstå och lära känna 

andra människor eller världen oberoende av hur vi förstår och därmed språkligt sätter ord på 

vad vi tänker, hör eller känner. De diskurser som finns är även dessa föränderliga och 

produceras eller reproduceras av och mellan människor som kommunicerar med varandra 

(Nordin – Hultman 2008, s. 38-40). En individs förståelse och den mening och förståelse som 

individen lägger i saker och ting uppstår i samspel med andra människor och samhället. Det är 
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via kommunikation med omvärlden som vi tillsammans skapar en gemensam mening och 

innebörd (Lenz Taguchi 2008,s.18).  

 

Pedagogiska dokumentationens roll inom det socialkonstruktionistiska perspektivet 

Inom socialkonstruktionismen ses pedagogisk dokumentation som ett hjälpverktyg för att 

synliggöra och förstå den kunskap som har konstruerats mellan barnet och omvärlden (Lenz 

Taguchi 2008,s.15-19).  Pedagogen är en del av barnets omvärld och därmed medkonstruktör 

till barnets lärande. När pedagogen dokumenterar barnets lärande sker detta i en social 

konstruktion där pedagogen skapar en relation mellan sig själv och barnet, vars tankar, ord 

och handling pedagogen dokumenterar. Barnens delaktighet i dokumentationen är beroende 

av den sociala konstruktion som skapas under dokumentationsarbetet. En viktig del av 

dokumentationsarbetet är att reflektera över det som har dokumenterats. Detta görs både 

mellan pedagogerna men även med barnen. Dokumentationen fungerar som ett verktyg för att 

konstruera barnens och pedagogens lärande (Dahlberg, Moss & Pence 2012).  

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser att det finns en maktstruktur inom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet när det kommer till barns lärande. Författarna menar att 

det är pedagogerna som bestämmer utformandet av den pedagogiska verksamheten och vad 

som ska dokumenteras, utifrån vad de tycker är viktigt. Eftersom lärandet sker i social 

konstruktion mellan barnen och miljön har pedagogerna en maktposition över barnens lärande 

i utformandet av dokumentationen och verksamheten.  

Dahlberg, Moss och Pence (2012) beskriver det som att pedagogisk dokumentation inte har 

som krav att det som dokumenteras är en direkt beskrivning av vad barnen säger eller gör. 

Den är med andra ord inte en sann redogörelse för vad som har hänt utan en tolkning av det 

som pedagogen har sett. Pedagogerna gör en tolkning av det barnen säger och gör som blir en 

grund för pedagogiska dokumentation. 

 

För att skapa en lärandesituation av dokumentationen där barnen får vara delaktiga i 

konstruerandet av sin kunskap har det betydelse vilket verktyg pedagogen använder sig av när 

pedagogen dokumenterar. Vanligast är kamera där foton hjälper barnen i reflekterandet över 

sitt lärande, men andra verktyg som ljudupptagning, skriven text eller videofilmning används 

också.  Valet av det verktyg man använder vid ett dokumentationstillfälle avgör vad som 

dokumenteras och hur barnen blir delaktiga. Pedagogen har därför makten över 

dokumentationen (Whener – Godée 2000).  
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Barnsyn inom det socialkonstruktionistiska perspektivet 

Enligt Åber & Lenz Taguchi (2007,s.59) har alla vuxna en syn på hur det är att vara barn, en 

barnsyn. Denna barnsyn kan vara medveten eller omedveten och det är via vårt sätt att möta 

barnen varje dag som synliggör en persons barnsyn.   

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet ses den vuxnes barnsyn som något 

föränderligt. Det är något som varje vuxen människa kontinuerligt skapar och konstruerar i 

sin interaktion med omvärlden. Den barnsyn en individ har är således mänskliga, sociala och 

samhälleliga konstruktioner som via pedagogisk dokumentation kan synliggöras, så att man 

som pedagog kan öppna sig för nya konstruktioner (Lenz Taguchi 2008,s.17-19).  

 

Den barnsyn man som pedagog har speglar på vilka villkor barnen får vara delaktiga i 

dokumentationen som görs på förskolan. Som pedagog kan man antingen utgå från ett 

barnperspektiv eller ett barns perspektiv (Svenning 2011,s.45). Med ett barnperspektiv menas 

att pedagogen visar en förståelse för hur barn uppfattar och förstår en situation och hur de 

agerar i olika sammanhang. Den vuxne anstränger sig för att anpassa sig, känna och förstå vad 

hen förmodar är barnets upplevelser av en situation. Den vuxne tolkar därmed barnets 

handling och situation.  

Barns perspektiv handlar om att fånga barnens egna uppfattningar, erfarenheter och 

handlingar i världen utan att tolk dessa (Halldén 2003, Söderbäck 2010 & Svenning 2011, 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 2011 ).  

 

Lenz Taguchi (2008) skriver om två olika sätt att se på barn inom socialkonstruktionismen, 

Barnet som natur och barnet som kunskapsåterskapande. Barnet som natur innebär att man tar 

tillvara på det som man tror finns naturligt inom barnet, det vill säga allt. Barnet behöver få 

frihet till utlopp och uttryck genom den ”fria leken” eller fritt skapande. Detta synsätt på barn 

präglar den svenska förskolan där man värnar om att ta tillvara på barnets kunskaper.  

Inom skolan ses barnet mer utifrån det synsätt som Lenz Taguchi beskriver som barnet som 

kultur – och naturåterskapande. Barnet ses som ett tomt kärl som behöver fyllas med kunskap.  

Även fast Lenz Taguhi (2008) delar upp dessa två barnsyner mellan skolan och förskolan 

menar hon även att de är sammanflätade och finns i båda skolformerna.  
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4 Syfte och frågeställning  

 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare talar om barns delaktighet i sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete.  

 

Den frågeställningar som jag ställer mig är:  

 Vad har förskollärarna för syfte med sitt pedagogiska dokumentationsarbete?  

 Hur görs barnen delaktiga i förskollärarnas pedagogiska dokumentationsarbete?  

 Vilken betydelse har valet av dokumentationsverktyg för barns delaktighet i 

förskollärarnas pedagogiska dokumentationsarbete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

5 Undersökningsmetod 

 

5.1 Metod 

 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats. Enligt Patel & Davidson (2003,s.118) har en 

kvalitativ undersökning som syfte att skaffa en djupare kunskap om det som undersöks. 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur förskollärare talar om barns delaktighet i sitt 

pedagogiska dokumentationsarbete har jag valt kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. 

Patel & Davidson (2003,s.78) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något.  

 

För att få en djupare bild av hur förskollärarna talar om barns delaktighet i sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete bestod min intervjuguide av relativt få men öppna frågor. Detta för att 

jag ville skapa en möjlighet för de intervjuade förskollärarna att tala mer fritt utan att bli för 

styrda av frågorna.  

 

Intervjuerna har spelats in med bandspelare för att registrera intervjupersonernas svar så exakt 

som möjligt. Patel & Davidson (2003,s.83) skriver att det finns både för - och nackdelar med 

att använda ljudupptagning under en intervju. En av nackdelarna kan vara att närvaron av 

bandspelaren kan påverka vilka svar man får men en fördel är att svaren registreras exakt, 

utan att tolkas av intervjuaren.  

 

5.2 Urvalsgrupp 

 

I denna studie har jag använt mig av vad Patel & Davidson (2003,s.57) kallar ”tillgänglig 

grupp”. Med ”tillgänglig grupp” menas individer som inte utgör ett fall eller ett stickprov. Det 

resultatet som framkommer från denna grupp gäller endast för de deltagande personerna och 

inte för andra grupper. Då studien syftar till att undersöka hur förskollärare talar om barns 

delaktighet i sitt pedagogiska dokumentationsarbete valde jag att fokusera på några 

förskollärare. Av tidsskäl valde jag att intervjua fem förskollärare som är verksamma på fyra 

olika förskolor inom samma förskolenhet. Eftersom studien inte är beroende av vilka 
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förskollärare som deltar fick varje förskolechef tillsammans med sin personal bestämma 

vem/vilka som skulle delta i studien.  

 

5.3 Genomförande 

 

För att få kontakt med de deltagande förskollärarna började jag med att maila ut en förfrågan 

om deltagande i undersökningen, till respektive förskolechef. Cheferna fick ett brev (Se bilaga 

2) där all information om undersökningen fanns. Samtliga förskolechefer gav mig positiv 

respons på deltagande i studien. 

 

 Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats på en tid som passade dem för att inte 

störa deras verksamhet för mycket. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda samtalsrum 

med stängd dörr. Nästan alla intervjuer genomfördes under samma dag och pågick mellan 15-

30 minuter vardera. Alla förskollärare som deltog i studien tillfrågades inför intervjun började 

om jag fick spela in intervjun och samtliga godkände detta.  

Innan intervjun började berättade jag kort om studiens syfte och intervjupersonen fick ställa 

frågor kring studien. Intervjuerna skedde utefter en intervjuguide men frågornas ordning 

varierade beroende på intervjupersonernas svar.  

 

5.4 Analysmetod 

 

Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord. Transkriberingen skedde direkt efter avslutad 

intervju för att hålla intervjuerna så färska som möjligt i minnet. Det transkriberade materialet 

analyserades sen utefter studiens syfte och frågeställningar. Likheter och olikheter söktes i det 

transkriberade materialet. I analysen finns både citat från intervjupersonerna och 

sammanfattningar från gemensamma sätt att tala om barns delaktighet i sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet i en kvalitativ studie innebär enligt Patel & Davidson (2003,s.103) att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 
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kultur. Validitet och reliabilitet är i en kvalitativ undersökning sammanflätade och begreppet 

reliabilitet används mycket sällan (Patel & Davidson 2003,s.103).  

Studien fokuserar på fem förskollärare och deras sätt att tala om barns delaktighet i sitt 

pedagogiska dokumentationsarbete. Genom intervjuer med dessa fem förskollärare anser jag 

att bästa validitet har uppnåtts. Genom intervjuerna har jag som forskare fått ta del av hur 

förskollärarna talar om barns delaktighet i sitt pedagogiska dokumentationsarbete, vilket är 

syftet med denna studie.  

Patel och Davidson (2003,s.104-105) skriver att några svårigheter med validiteten i en 

kvalitativ studie kan finnas. En aspekt på validitetsproblematik kan vara transkriberingen av 

intervjuerna. Under transkriberingen försvinner viktiga delar som gester, mimik, betoningar, 

som kan vara betydelsefulla i intervjupersonernas svar. Analysen i denna studie utgår från 

transkriberade intervjuer vilka till viss del är tolkade av mig som forskare.  

 

5.6 Forskningsetik  

 

Vetenskapsrådet har skapat ett dokument där de visar på vilka etiska ställningstaganden som 

är viktiga att tänka på inför ett forskningsprojekt. Jag har utgått från dessa när jag har 

genomfört mitt arbete.  

 

Informationskravet: Innan intervjuerna genomfördes blev samtliga förskolor kontaktade 

via mail med ett brev (se bilaga 1) med information om min undersökning. Förskollärarna fick 

i enlighet med informationskravet veta vad deras deltagande i undersökningen innebar. 

Undersökningens syfte och genomförande beskrevs för de berörda förskollärarna.  

 

Samtyckeskravet: De förskollärare som fick förfrågan om att delta i undersökning fick 

själva bestämma om de ville delta eller inte. De informerades även om att de när som helst 

kunde avstå från att delta.  

 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om vilka förskolor som de intervjuade 

förskollärarna arbetar inom samt vilka dessa förskollärare är har behandlas konfidentiellt. 

Inga namn förekommer i studien vilket innebär att alla deltagande förskollärare är anonyma.  
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5.7 Reflektion över metoden 

 

Att använda en kvalitativ forskningsansats och intervjuer som insamlingsmetod bestämde jag 

mig för tidigt i forskningsarbetet. Under hela arbetet med denna studie har jag upplevt att 

valet av metod var bra. Det gav mig det material jag behövde för att undersöka det syfte och 

de frågeställningar som denna studie vilar på. Att jag valde att använda mig av förskollärare 

inom samma enhet kan jag se både för och nackdelar med nu i efterhand. Jag märkte att 

respondenterna hade snarlika arbetssätt för att göra barnen delaktiga i pedagogiska 

dokumentationsarbetet. Detta hade kanske sett annorlunda ut om jag hade valt förskollärare 

från olika förskolenheter eller förskollärare och barnskötare.  

 

Själva intervjuerna som jag gjorde upplevde jag som bra. Jag upplevde inte att förskollärarna 

blev begränsade av ljudinspelningen. Det jag upptäckte efteråt var det som Patel & Davidson 

(2003,s.104-105) skriver om att viktiga komponenter i intervjusvaren riskerar att försvinna 

under transkriptionstillfället.  Gester, betoning, mimik är viktiga delar i en persons 

förmedlande av tankar och hade kommit fram mer via videoinspelning. För att få en ännu 

tydligare bild av hur förskollärarna talar om barns delaktighet i pedagogiska 

dokumentationsarbetet hade videofilmning varit att föredra.  
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6 Resultat och Analys 

 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för mitt resultat av studien. Jag har valt att blanda 

studiens empiriska resultat med min analys i en löpande text. Citat, sammanställningar och 

analyser vävs här samman för att skapa ett flöde i texten. För att göra det tydligt för läsaren 

har jag valt att dela upp denna del i fyra underrubriker. Dessa fyra underrubriker är valda 

utefter det resultat som undersökningen har fått fram. Denna del avslutas med en kort 

sammanfattning av studiens resultat.  

 

Jag har i resultat och analys delen valt att använda mig av ordet hen istället för hon/han. Detta 

för att mina intervjupersoner bestod av fyra kvinnliga förskollärare och en manlig. För att 

hålla en anonymitet i uppsatsen anser jag att det är av vikt att jag inte skriver det bestämda 

könet på personerna. Jag har även av samma skäl valt att referera till de intervjuade 

förskollärarna som förskollärare 1,2,3,4 & 5.  

  

Barns delaktighet genom reflektion 

Utifrån hur de intervjuade förskollärarna talar om barns delaktighet i sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete kan jag tolka flera metoder som de använder sig av för att göra barnen 

delaktiga. Det tydligaste arbetssättet är genom reflektion. Det som skiljer pedagogisk 

dokumentation från dokumentation är att den pedagogiska dokumentationen ligger till grund 

för reflektion både i personalgruppen och i barngruppen (Lenz Taguchi 2008, Åberg & Lenz 

Taguchi 2005, Pramling Samuelsson & Emilson 2012).  

 

För mig handlar det nog framförallt om reflektionen tillsammans med barnen. Det är 

det jag tycker är viktigast. För att få fatt på vad de är intresserade av, få höra deras 

upplevelser kring det som vi har gjort. Och för att kunna gå vidare till nästa steg så att 

det blir en röd tråd i hela projektet vi jobbar med. Och inte bara reflektion med barnen 

utan att vi förskollärargruppen kan sitta och reflektera och titta på de dokumentationer 

som har gjorts. Få lite tips och idéer för hur man skulle kunna går vidare (förskollärare 

2)  

 

Det är ju pedagogiska när man reflekterar med barnen och så (förskollärare 5).  

 

Något som framgår av samtliga förskollärares sätt att tala om pedagogisk dokumentation är att 

de dokumenterar för att synliggöra barnens lärprocesser och kunna föra det pedagogiska 
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arbetet vidare utefter barnens behov och intressen. I förskollärarnas sätt att uttrycka sig 

framgår att deras barnsyn är det som Lenz Taguchi (2008,s.27) kallar för ”Barnet som natur”.  

 Det Lenz Taguchi menar med ”Barnet som natur” är att den vuxne värnar om det som finns 

naturligt inom barnet. Alla kunskap finns i inom barnet och barnet behöver få frihet till utlopp 

och uttryck genom den fria leken och skapande aktiviteter (a.a). Då förskollärarna pratar om 

syftet med sin dokumentation berättar de att de vill synliggöra barnens lärande genom att 

samtala, lyssna och se barnet. På så sätt får barnen vara delaktiga i att styra sitt lärande då 

förskollärarna försöker förstå var barnen befinner sig.  

Förskollärare 3 visar att hen ser på barnet som natur när hen säger att ”allt börjar med ett 

intresse från barnet”. Barnets kunskap tas tillvara på och får uttryck i de aktiviteter som 

barnet utför.  

 

Jag tycker att syftet är att hjälpa mig att se vad det är för något som barnen är 

intresserade av. Att allting en process som börjar med ett intresse från barnen som jag 

kan ta vidare tillsammans med barnen (förskollärare 3). 

 

Att få fatt på barnens lärprocesser. Det är det som jag tycker är viktigast. För att få fatt 

på vad de är intresserade av. Få höra deras upplevelser kring det som vi har gjort. Och 

för att kunna gå vidare till nästa steg så att det blir en röd tråd i hela projektet som vi 

jobbar med (förskollärare 2).  

 

Att få fatt på barnets lärprocesser. Att man vill se de här momenten där man ser att de 

lär sig något eller visar ett intresse för något (förskollärare1).  

 

Genom att förskollärarnas syfte med pedagogisk dokumentation utgår från barnen finns det 

olika sätt som barnen kan ses som delaktiga i processen. Förskollärarna uttrycker att de via 

dokumentationen synliggör barnens lärande men att det kan ske på olika sätt och att det inte 

alltid är så lätt att följa barnen.  

 

De är ju delaktiga för att de hela tiden för arbetet framåt. Det är ju dom som styr och 

sen är ju allt det, vad ska man säga, ibland kan man ju fastna också och då kan det ju 

vara tvunget att det kommer från mig, någon sorts initiativ, något som jag plockar upp 

från det som jag ser att barnen är intresserade av (förskollärare 3). 

 

Förskollärare 3 ger uttryck för att hen låter barnen styra så mycket som möjligt och därmed 

vara delaktiga på deras egna villkor. Den sociala konstruktion som sker mellan barnet och 

omvärlden på förskolan formar verksamheten men kan ibland stanna upp. Ibland är det 
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nödvändigt att aktiviteter som sker på förskolan styrs av pedagogerna genom ett 

barnperspektiv där de utgår från barnens intressen.    

 

Barns delaktighet genom bilder som verktyg 

Förskollärarna i studien ger uttryck för att de anser att reflektion är ett av de viktigaste 

verktygen för att göra barnen delaktiga men att detta kan ske på olika sätt.  

Flera av förskollärare berättar att de brukar fotografera barnen under olika aktiviteter för att 

sen låta barnen reflektera kring vad de ser på bilderna.  

Två förskollärare berättar om två olika arbetssätt för att föra det pedagogiska arbetet vidare 

från gång till gång under ett projekt.  

 

 

 

Då brukar vi har en liten samling innan projektet då vi tittar på bilder och pratar om 

tillfället vi hade förra gången. Vad vi gjorde, hur vi gjorde och vad dom tänkte kring 

det. Vi pratar också om vad vi ska göra härnäst så att de får vara delaktiga i processen 

om vad som pågår (förskollärare 4)  

 

 

Och så brukar jag använda mig av foton. Och inte nödvändigtvis men jag tycker att 

det kan vara ett bra sätt att visa barnen. Det blir ganska konkret för barnen att titta 

tillbaka på vad de gjorde just då. Det behöver inte vara så att de ser sig själva utan 

dom ser det som de har gjort tillsammans. Det gör det ganska tydligt för barnen. Så 

kan man prata om det (förskollärare 3) 

 

En annan förskollärare beskriver ett liknande arbetssätt men där barnen får reflektera över 

foton med hjälp av projektorn.  

 

Framförallt foton och nu då med lärplattan som vi använder när vi har IKT så kopplar 

vi den till projektorn och där sitter vi tillsammans med barnen så att de er tydligt till 

exempel när vi har varit ute i skogen och matat änderna. Så kan de se de olika delarna 

i utflykten. De kan se vad som händer (förskollärare 2).  

 

I både förskollärare 4, förskollärare 2 och förskollärare 3 berättelser framgår att de tycker att 

bilder är ett tydligt och konkret verktyg för att göra barnen delaktiga i dokumentationen. 

Förskollärarna skapar en situation där barnen socialt konstruerar sin kunskap genom vad de 

ser på bilderna och hör sina kompisar berätta. Det sker därmed en konstruktion av barnens 

kunskap som Lenz Taguchi (1997) skriver om.   
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Något som också blir synligt i reflektionen med barnen med bilder som verktyg är den 

maktstruktur som Åberg & Lenz Taguchi (2005) nämner. Författarna menar att det uppstår en 

maktstruktur mellan barnet och pedagogen eftersom att det är pedagogen som bestämmer hur 

verksamheten ska utvecklas. Förskollärare 4 uttrycker att hen låter barnen reflektera över 

varje lärandesituation under projektets gång för att föra arbetet vidare. Här får barnen vara 

delaktiga i utvecklandet av projektet genom att reflektera över bilder som är tagna av 

pedagogen samt frågor som pedagogen ställer under reflektionstillfället. Här kan man se den 

maktposition förskolläraren har som Åberg & Lenz Taguchi (2005) beskriver. Barnen gör 

delaktiga i dokumentationen och att föra arbetet framåt, men det sker till störst del på 

pedagogens villkor.  

 

Whener – Godée (2000) nämner vilken betydelse valet av dokumentationsverktyg har för 

barnens delaktighet. Hon menar att valet av dokumentationsverktyg avgör vad som 

dokumenteras vilket innebär att pedagogen har makten över dokumentationen. Nästan alla 

förskollärare i studien säger att kamera, vilket skapar foton att reflektera över, är det 

dokumentationsverktyg som de använder sig mest av.  

 

 Det är nog kamera varje gång (förskollärare 4)  

 

 Och kamera såklart!(förskollärare 5)  

 

Det framgår att det är pedagogerna som tar foton med kameran och därmed bestämmer vad de 

anser är betydelsefullt att dokumentera. Även här kan vi se den maktstruktur som Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) nämner.  

Flera förskollärare säger att kamera är det verktyg som är mest lättillgängligt för dem att 

använda och att det skapar ett konkret resultat för barnen att reflektera över. Det 

förskollärarna ger uttryck för då de säger att fotona skapar ett konkret reflektionsverktyg för 

barnen är att de utgår från ett barnperspektiv. Genom att fotografera barnens lärande tolkar 

förskollärarna barnens situation då de väljer vad som ska fotograferas. Som Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver barnsyn är det att den vuxne tolkar 

barnets lärande och försöker sätta sig in i barnet situation. Det är just det som de intervjuade 

förskollärarna gör då de fotograferar barnen och sen låter barnen reflektera kring de 

fotograferande situationerna.  
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En pedagog berättar att hen brukar använda sig av reflektion kring bilder i sagoböcker för att 

få syn på var barnen befinner sig i sitt lärande.  

 

Att om vi till exempel läser en bok under vilan får de efteråt reflektera över vad vi har 

läst och så får de berätta, så att det blir ett sammanhang. Då kan jag ju se om de har 

lyssnat, har de förstått vad jag har läst, kan se sammanhang över det jag läst 

(förskollärare 1). 

 

I den reflektion som sker mellan barnen, pedagogen och bilderboken skapas ett social 

konstruerande av barnens kunskap. Även pedagogens kunskap om barnens lärande 

konstrueras i detta sammanhang. Pedagogen får genom språket som en social konstruktion 

syn på var barnen befinner sig i sitt lärande kring högläsning och kan därifrån ta arbetet 

vidare. Att språket fungerar som en social konstruktion framgår av bland annat Lenz Taguchi 

(1997,s.18) som skriver att människan via kommunikation med omvärlden skapar sig 

innebörd och gemensam mening om ett fenomen.  

 

Barns delaktighet genom skapande processer 

Ett annat sätt som förskollärarna i studien talar om avseende barns delaktighet i sitt 

pedagogiska dokumentationsarbete är genom skapande aktiviteter på olika sätt. Flera 

förskollärare berättar att de ofta låter barnen rita efter att de har läst en saga eller utfört en 

aktivitet. Genom det som barnen har ritat får förskollärna en uppfattning om vad barnen 

tyckte var intressant vilket gör att förskollärarna kan föra det pedagogiska arbetet framåt. Det 

ritande objektet kan som Dahlberg, Moss & Pence (2012) uttrycker det ”fungera som ett 

verktyg för att konstruera barnens och pedagogernas lärande”.  Förskollärarna berättar att det 

som barnen ritar används som dokumentation. Några förskollärare berättar även att de ibland 

tar fram teckningar och låter barnen reflektera över dessa.  

 

Sen får barnen rita teckningar, titta på sina målningar, hur de har ritat. Diskutera deras 

teckningar helt enkelt. Det är ju ganska levande för det är ju det som dom har närmast 

(förskollärare 4).  

 

Detta sätt att arbeta med barns delaktighet kan också ses ur det maktsystem som Lenz Taguchi 

(1997) nämner finns inom det socialkonstruktionistiska perspektivet. Det kan finnas några 

barn som inte tycker om att rita men som känner sig tvungna att göra det för att pedagogerna 

har bestämt det. Detta berättade en av förskollärarna att hen har fått erfara.  
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Där jag jobbade tidigare gick vi på samma utflykt, varje vecka gick vi på utflykt. När 

vi kom hem fick de rita efteråt vart vi hade varit. Då hade jag en pojke som ritade två 

streck och så sa han att här är förskolan och här är platsen. Det var bara det att han 

ritade samma sak varje gång. Vecka efter vecka var samma. Sen gjorde jag någon 

intervju med honom, de där traditionella med vad tycker du är roligt/mindre roligt? 

Och han tyckte ju att rita var mindre roligt. Då kom det fram att där tvingade jag 

honom att rita varje gång och han tyckte väl att jag var jätte konstig (Förskollärare 1).  

 

I sättet som förskollärare 1 talar om barnens delaktighet i den ovan beskrivna situationen 

tolkar jag det som att hen inte har reflekterat kring varför barnet ritar samma sak varje gång. 

Förskolläraren ger uttryck för att genom att barnen får rita vad de har upplevt blir de delaktiga 

i dokumentationen av utflykten. Det som sker är dessvärre att denna pojke inte tycker om att 

rita vilket i sin tur gör att han inte blir delaktig på sina villkor, något som förskolläraren 

upptäcker efter intervjun med pojken. När förskolläraren uttrycker att det under intervjun kom 

fram att hen hade tvingat pojken att rita visar förskolläraren på en förändrad barnsyn. Barnsyn 

är enligt Åberg & Lenz Taguchi (2007) något föränderligt. En persons barnsyn ändras i den 

situation som personen befinner sig i. Den kunskap som förskollärare 1 skaffade sig genom att 

upptäcka att pojken inte tyckte om att rita ändrade hennes barnsyn. Förskolläraren berättade 

vidare att hen efter denna upptäckt ändrade sitt arbetssätt med denna pojke och lät honom 

reflektera på ett annat sätt. Det visar inte bara på att pojken har konstruerat sin kunskap om att 

han inte tycker om att rita genom att behöva göra det efter varje utflykt. Förskolläraren har 

även genom den ovan beskrivna situationen konstruerat och därmed förändrat sin kunskap om 

pojken och att alla sätt att reflektera inte passar alla barn.  

 

Barnens delaktighet genom citat 

Att använda barns ord, tankar och reflektioner i dokumentationen är ett sätt att skapa 

delaktighet för barnen. Några av de deltagande förskollärarna berättar att de försöker få med 

citat från barnen i den pedagogiska dokumentationen.  

 

Sen försöker jag att det finns text eller citat på vad barnen säger i dokumentationerna. 

Sådant som de har sagt. Det blir mer tydligare då (förskollärare 2).  

 

Att det som dom säger om vi jobbar med något, det skriver jag ju ner. Sen så berättar 

jag det för dom vad dom har sagt. Frågar dom om det är okej för dom att det är med. 

Om det var så de menade (förskollärare 5)  
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Jag uppfattar två olika sätt att tillvarata barnens tankar och ord på och därmed göra barnen 

delaktiga i dokumentationen. Det ena är att tolka vad barnen säger utan deras tillåtelse och det 

andra att låta barnen godkänna det som skrivs.  

Utifrån vilket sätt förskollärarna använder barnens ord på i dokumentationerna synliggörs 

vilken barnsyn förskollärarna har. Förskollärare 5 berättar att hen brukar fråga barnen om det 

som har skrivits stämmer och om barnen ger sitt medgivande till att det står i 

dokumentationen. Genom att fråga barnen utgår förskollärare 5 från ett barns perspektiv. 

Detta syns genom att förskolläraren inte tolkar barnens ord utan gör barnen till medskapare av 

dokumentationen. Svenning (2011, s.47) skriver att ”ett barns perspektiv kan bli synligt när 

barnet får komma med sina egna bidrag, sina egna upplevelser, erfarenheter, tankar och 

känslor, utan att dessa tolkas av vuxna.” Det är precis det som förskollärare 5 ger uttryck för 

när hen berättar om barns delaktighet genom citat.  

I sättet som förskollärare 2 pratar verkar det som att hen tolkar och försöker förstå det som 

barnen säger, det som Halldén(2003), Söderbäck (2010) & Svenning (2011), Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver som barnperspektiv.  

 

Genom att förskollärarna lyssnar på barnen och dokumenterar barnens sätt att prata och 

uttrycka sig får de en inblick i den värld som barnen ser och försöker förstå (Whener – Godée 

2013 s.27). Det är mellan barnet och denna värld som barnets lärande konstrueras vilket 

förskollärarna ger uttryck för att de får syn på genom att ta tillvara på barnens sätt att uttrycka 

sig.  

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Det som framgår i förskollärarnas sätt att tala om barns delaktighet i sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete är att det inte alltid är så lätt. Alla förskollärarna arbetar med barns 

delaktighet på olika sätt och utifrån olika barnperspektiv. Tydligast är att flertalet av 

förskollärarna utgår från ett barnperspektiv då de dokumenterar. Förskollärarna tolkar och 

försöker förstå barnens lärande genom dokumentationen. Det mest uttalade sättet att göra 

barnen delaktiga i dokumentationsarbetet är genom reflektion. Detta kan ske via foton, genom 

att rita eller samtala om bilder från en bok. Till största del är det förskollärarna som beslutar 

vad som ska dokumenteras, när det ska dokumenteras och utifrån vilka förutsättningar barnen 

får vara delaktiga. Den sociala konstruktion som barnens lärande utformas i styrs till stor del 

av pedagogerna. Genom att pedagogerna väljer vad som ska dokumenteras och hur lärandet 
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dokumenteras, skapar de vilka förutsättningar barnen får till lärande. Detta skriver även Åberg 

& Lenz Taguchi (2005) då de pratar om maktstrukturer inom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet.  
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7 Diskussion och Slutsatser 

 

I det här avsnittet diskutera jag studiens resultat utifrån tidigare forskning inom ämnet 

pedagogisk dokumentation. Jag kommer knyta an till de studier som jag har redogjort för 

under delen tidigare forskning.  

Som jag redan har redogjort för är syftet med min studie att undersöka hur förskollärare talar 

om barns delaktighet i sitt pedagogiska dokumentationsarbete. För att undersöka studiens 

syfte valde jag att fokusera på tre frågeställningar som handlar om förskollärarnas syfte med 

sitt pedagogiska dokumentationsarbete, hur barnen görs delaktiga och vilken betydelse valet 

av dokumentationsverktyg har för barnens delaktighet. För att tydliggöra detta har jag valt att 

dela upp diskussionsdelen i olika underrubriker utifrån mina frågeställningar. Jag avslutar 

med sammanfattade slutsatser.  

 

Förskollärarnas syfte med sitt pedagogiska dokumentationsarbete 

I min studie framgår att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som samtliga 

förskollärare i min studie använder sig av. Alla dem fem förskollärarna talar om att deras 

syfte med pedagogisk dokumentation är att föra det pedagogiska arbetet framåt och att 

synliggöra barnens lärande. Vallberg Roth (2014) visar med sin studie att förskollärarna ser 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra och öka kunskapen om det 

enskilda barnets utveckling.  

 

I det sätt som förskollärarna i min studie talar om syftet med sitt pedagogiska 

dokumentationsarbete framkommer att förskollärarna vill få information om hur barnen lär sig 

och vad de förstår och inte förstår samt att det är barnens lärprocesser som dokumenteras för 

att få en uppfattning om hur det pedagogiska arbetet kan utvecklas. Detta återfinns i Buldu 

(2010) studie där förskollärarna uttrycker samma sak som förskollärarna i min studie talar om. 

Även i Buldus (2010) studie framkommer att förskollärarna dokumenterar barnens 

lärprocesser för att utveckla verksamheten och det pedagogiska arbetet inom förskolan. Detta 

resonemang kring förskollärarnas syfte med pedagogisk dokumentation är likartat i både 

Vallberg Roth (2014) Buldu (2010) och min studie får mig att reflektera över varför det är så.  

 

I läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 anges att pedagogisk dokumentation är ett 

arbetsverktyg för att synliggöra barnens lärande (skolverket 2011). Några av förskollärarna i 

min studie refererade till läroplanen när det talade om syftet med sitt pedagogiska 
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dokumentationsarbete vilket fick mig att fundera över om de själva har reflekterat kring varför 

de utför pedagogisk dokumentation eller om de gör det för att det står i styrdokumenten.  

 

Hur görs barnen delaktiga i förskollärarnas pedagogiska dokumentationsarbete? 

I min studie talar förskollärarna om att barnen görs delaktiga i dokumentationsarbetet via 

reflektion på olika sätt. Studien visar att samtliga förskollärare låter barnen reflektera över 

olika aktiviteter som de har varit med om på förskolan. På det sätt som förskollärarna talar om 

reflektion som en metod för att göra barnen delaktiga tolkar jag det som att barnen främst får 

reflektera över olika aktiviteter som de har utfört, med syfte att förskollärarna ska få en 

förståelse för vad barnen tycket om, vad som intresserar dem och hur arbete ska utvecklas. De 

sätt som framkommer som reflektionsmedel är via fotografier samt låta barnen rita teckningar. 

Några förskollärare använder även barnens reflektioner i form av ord och citat.  

 

I Alnerviks (2013) studie ger pedagogerna uttryck för att de via reflektion och arbete med 

pedagogisk dokumentation blivit mer medvetna om barnens lärande. Då barnen får vara med 

och reflektera över de aktiviteter som har dokumenterats på förskolan och därmed även sitt 

lärande medvetandegörs barnens lärande för pedagogerna.  

Alnerviks studie (a.a) visar också att reflektion över pedagogernas pedagogiska 

dokumentation har ändrat pedagogernas sätt att arbeta samt deras barnsyn. Detta framkommer 

endast i liten utsträckning i min studie genom den förskollärare som upptäckte att ett barn inte 

tyckte om att rita efter att ha tvingat honom till det flera gånger. Efter denna upptäckt ändrade 

pedagogen sitt arbetssätt och med det sin barnsyn. Att detta inte framkommer mer i min studie 

kan dels bero på att ingen av intervjufrågorna beröra detta område eller att förskollärarna som 

deltog i min studie arbetar med att vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen som 

arbetsverktyg.  

 

Det går att tolka en maktstruktur i min resultatdel där förskollärarna har makten över vilka 

förutsättningar barnen får till lärande. Den reflektionsprocess som förskollärarna talar om 

visar att barnen görs delaktiga men att det sker på förskollärarnas villkor. Via valet av frågor 

och sättet som reflektionen går till på bestämmer förskollärarna formen och villkoren för 

barnens delaktighet.  
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Vilken betydelse har valet av dokumentationsverktyg för barnens delaktighet i 

förskollärares dokumentationsarbete?  

Jag kan se i min studie att olika dokumentationsverktyg används i dokumentationsarbetet och 

att de ger barnen olika förutsättningar för delaktighet. Det går att utläsa en tydlig maktstruktur 

i förskollärarnas sätt att tala om barns delaktighet. Nästan alla förskollärare berättar att det är 

de som väljer vad som dokumenteras, hur det dokumenteras och hur reflektionen går till.  

 

Elfström Petterson (2004) har genomfört en studie om barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet. Hon upptäckte, liksom jag i min studie, att barnens delaktighet är 

beroende av vilken metod som används.  

 

Min studie visar att bilder är det vanligaste verktyget för barns delaktighet men att det är 

pedagogerna som väljer bilderna. Då barnen inte har varit delaktiga i att ta bilderna eller välja 

ut vilka bilder som de ska reflektera över visar förskollärarna på en maktposition där de väljer 

ut bilderna. På så sätt visar de för barnen vad de tycker är viktigt och skapar en slags norm för 

hur barnen ska vara eller göra. För att utgå från barnens perspektiv i reflektionsarbetet skulle 

förskollärarna låta barnen fotografera eller göra som några förskollärare i studien berättar, 

fråga barnen vad som ska vara med. Elfström Pettersson (2004) och Lindgren & Sparrman 

(2003) visar att det finns en maktstruktur i det som förskollärarna dokumenterar och väljer att 

visa för barnen. Det skapar även en norm, där det framgår vad som anses vara viktigt.  

 

Slutsatser 

Denna studie visar att frågan om barns delaktighet i pedagogiska dokumentationsarbetet som 

utförs av förskollärarna är komplex och att deltagandet styrs av pedagogen. Förskollärarna ger 

uttryck för att kan vara svårt att göra barnen delaktiga speciellt ur ett barns perspektiv. Det 

finns ett maktsystem i arbetet med barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Studien 

visar att samtliga förskollärare arbetar med barns delaktighet men att det främst sker ur ett 

barnperspektiv där pedagogerna tolkar barnens upplevelser. Många av förskollärarna talar om 

att de vill göra barnen mer delaktiga i dokumentationsprocessen genom att låta barnen 

dokumentera sitt eget lärande mer på sina egna villkor.  

 

Jag kan se relativt många likheter mellan min studie och de studier som jag har valt att 

använda mig av i denna diskussionsdel samt tidigare forskning. De visar på att syftet med 

pedagogisk dokumentation är att synliggöra barnens lärande. Valet av dokumentationsverktyg 
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styr barnens delaktighet och reflektion är en viktig del för pedagogiska dokumentationens 

syfte.  

 

Studien visar att det pågår ett utvecklingsarbete kring pedagogisk dokumentation hos samtliga 

förskollärare och viljan att utveckla barnens delaktighet är stor.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Denna studie fokuserar på förskollärare och hur de talar om barns delaktighet i sitt 

pedagogiska dokumentationsarbete. För vidare forskning skulle det vara intressant att 

undersöka hur barnen tycker att de får vara delaktiga i det pedagogiska 

dokumentationsarbetet. Detta skulle kunna undersökas genom barnintervjuer för att påvisa 

eventuella skillnader mellan vad förskollärarna anser och vad barnen anser. Ytterligare ett sätt 

att utvidga denna forskning skulle vara att observera pedagoger när de dokumenterar och att 

även analysera färdiga dokumentationer för att se om barnen får vara delaktiga i processen 

och på vilka villkor detta sker.  
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8 Slutord 

 

Under studiens gång har det framkommit att det sätt som förskollärarna i studien talar om 

barns delaktighet i sitt pedagogiska dokumentationsarbete är relativt lika varandra. Alla 

respondenter uttrycker att de anser att barnens delaktighet är viktigt men att det kan vara 

komplext ibland. Det är främst via reflektion på olika sätt som barnen görs delaktiga i det 

pedagogiska dokumentationsarbetet.  

 

Jag kan i min studie, genom hur förskollärarna talar, tolka att barns delaktighet i 

förskollärarnas pedagogiska dokumentationsarbete styrs av förskollärarnas villkor och att det 

finns en maktstruktur i arbetet med pedagogisk dokumentation. Det är tydligt att viljan finns 

där men pedagogerna har inte utvecklat sitt arbete så barnens delaktighet sker mer på barnens 

villkor. Jag tror att det skulle behövas mer självreflektion samt reflektion och samtal i 

personalgruppen för att fånga upp hur arbetet utifrån ett barns perspektiv ska kunna utvecklas.  

 

I arbete med studien har jag funderat på om det går att komma ifrån den maktstruktur som 

finns där pedagogerna styr det pedagogiska dokumentationsarbetet. Är det möjligt att utgå i 

större utsträckning från barnens perspektiv än vad jag upplever att det görs idag utifrån vad 

min studie visar och vad tidigare forskning (Elfström Petterson 2004, Lindgren & Sparrman 

2003) visar.  
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10 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med pedagogisk 

dokumentation? 

 

3. Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig?  

 

4. Vad har du för syfte med pedagogisk dokumentation? 

 

5. Hur dokumenterar du? Vilken/vilka metoder använder du?  

 

6. Vad dokumenterar du?  

 

7. På vilket sätt anser du att barnen är delaktiga i den pedagogiska 

dokumentation som du utför?  

 

8. Finns det något annat som du vill tillägga, något väsentligt vad gäller 

pedagogisk dokumentation, som du tycker att jag har missat under 

intervjun?  
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 Stockholm 2015.09.29 

11 Bilaga 2 

 

Hej pedagoger, 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur förskollärare ser på pedagogisk 

dokumentation.   

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet under måndag 

den 12 oktober på en tid som passar er för att genomföra intervjuer.  

Jag skulle då vilja göra en kvalitativ intervju med två av era förskollärare för att ta reda på vad 

de tycker om pedagogisk dokumentation. Undersökningens syfte är att få en uppfattning om 

hur olika förskollärare ser på pedagogisk dokumentation. Jag kommer att använda mig av 

ljudinspelning för att dokumentera intervjuerna. 

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för att delta i studien. All medverkan i studien 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Denice Högberg 

 

 

Denice Högberg 

denice.hogberg@stockholm.se 

 

Linda Murstedt 

Södertörns högskola 

08-6084679 

linda.murstedt@sh.se 

 


