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Abstrakt 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har vi i denna studie studerat makt-aspekter i 

förhållande till den pedagogiska dokumentationen inom förskolans verksamhet. Studiens bidrag är 

att synliggöra maktstrukturer. Ämnet har vi valt att beröra då forskning påvisat att pedagoger är 

osäkra kring dokumentationen och för vem de konstruerar den för. När vi har studerat makt har vi 

studerat vilka system som vi kan avläsa av pedagogers resonemang. Resultat har vi nått genom att 

studera hur pedagoger talar om pedagogisk dokumentation. Framställningen av empirin har skett 

genom semistrukturerade intervjuer med tre pedagoger på en förskola. Vi behandlade sedan empirin 

utifrån en kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs tredimensionella teori, vilket innebär att studien 

har analyserats utifrån textproduktion, diskursiv praktik och social praktik. Studiens resultat 

behandlar fyra kategoriseringar: chefen, pedagoger, kolleger/arbetslag och det mest framträdande 

resultatet; tiden. Studien är relevant då det tidigare inte gjorts mycket forskning kring makt i 

förhållande till pedagogisk dokumentation.  

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, maktstruktur, socialkonstruktionism, kritisk diskursanalys, 

Fairclough. 

Förord 
Vi vill tacka pedagogerna som har medverkat i studien, utan er hade det inte blivit något 

examensarbete. Vi vill även rikta ett tack till våra handledare Liselott Fritzdorf, Jonnie Eriksson och 

Kristina Holmberg för konstruktiv kritik. Men framför allt vill vi tacka våra nära och kära som har 

möt oss med förståelse och kärlek under den här processen. Vi vill även ägna ett stort tack till 

varandra för ett underbart samarbete längs hela vägen. Tack!  



1. Inledning 1

2. Socialkonstruktionism 2

3. Pedagogisk dokumentation 3

3.1 Pedagogisk dokumentation ur ett pedagogiskt perspektiv 3 

3.1.1 Den pedagogiska dokumentationens konsekvens för pedagogens profession 4 

3.1.2 Svårigheter och hinder 4 

3.2 Pedagogisk dokumentation ur ett Reggio Emilia perspektiv 5 

4. Metod 6

4.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 7 

4.2 Forskningsdesign 8 

4.2.1 Den kvalitativa intervjun 9 

4.2.2 Urval 10 

4.2.3 Presentation av urvalet av pedagoger 11 

4.2.4 Genomförande 11 

4.3 Analys  12 

4.3.1Analysprocess 12 

4.3.2 Analysverktyg 14 

4.3.3 Transkribering  15 

4.4 Studiens tillförlitlighet 16 

4.5 Etiska ställningstagande 16 

5. Resultat 17

5.1 Chefens betydande roll. 17 

5.2 Pedagogens egna inflytande. 22 

5.3 Kollegor och arbetslagets betydelse för den enskilde pedagogens inflytande.  24 

5.4 Reflektionstidens betydelse. 27 

6. Diskussion 29



6.1 Chefen  29 

6.2 Men barnen då?  30 

6.3 Arbetslaget  31 

6.4 Tick tack, tick tack 32 

6.5 Maktstrukturer 33 

6.6 Slutsats  34 

7. Metoddiskussion 34

7.1 Studiens bidrag 35 

7.2 Vidare forskning 35 

Referenslista: 36

Bilaga 1: Semistrukturerad intervju 1

Bilaga 2: Informationsbrev 2



1. Inledning 
I  förskolans  läroplan  är  ett  av  målen  att  förskolans  verksamhet  ska  dokumenteras,  följas  upp, 

utvärderas och utvecklas och det ska ske kontinuerligt och systematiskt (Skolverket, 2010). Lenz 

Taguchi (2013) belyser att det aldrig förut har varit sådan fokus på att dokumentera och utvärdera 

våra verksamheter som det är idag. Konsekvensen av att mycket fokus ligger på dokumentation kan 

leda till att pedagoger konstruerar den pedagogiska dokumentationen för att möta målen och inte för 

att  utveckla  verksamheten .  Emilsson  och  Pramling  Samuelsson  (2014)  problematiserar  den 1

pedagogiska dokumentationens  ”huvudroll”  inom förskolan och ställer  sig  frågande till  om det 

huvudsakliga syftet med dokumentation är att gynna pedagogens egna professionalism och inte för 

att  utveckla  verksamheten och barnens  lärande och utveckling,  vilket  är  en  grund i  förskolans 

läroplan. 

Dokumentation är ett  komplext arbetsområde inom förskolan och hur man skapar och talar om 

pedagogisk  dokumentation  får  konsekvenser  för  den  svenska  förskolan  (Lenz  Taguchi  2013, 

Alvestad & Sheridan, 2014). Vår utgångspunkt är den pedagogiska dokumentationen som man talar 

om  inom  den  svenska  förskoleverksamheten.  Med  pedagogisk  dokumentation  menas  att  man 

reflekterar, utvärderar och följer upp tillsammans med barnen (Skolverket, 2012). Den pedagogiska 

dokumentationen härstammar ur Reggio Emilia perspektivet där det syftar till att den pedagogiska 

dokumentationen  bör  konstrueras  så  att  pedagoger  får  ökad  kunskap  om  hur  barnen  och 

pedagogerna söker och konstruerar kunskap (Svenning, 2011). 

I studien undersöker vi makt-aspekter i förhållande till pedagogisk dokumentation. Makt är en term 

för något som händer mellan människor, även om det inte alltid handlar om direkt påverkan dem 

emellan (Börjesson & Rhen 2009). När man studerar makt kan man studera många olika saker, allt 

från individuella upplevelser till hur språket skapar olika maktstrukturer (ibid). Börjesson och Rhen 

(2009) menar att makt bygger på system och det är de som styr systemet som har makt över dem 

som inträder i systemet. Ett sätt att studera maktstrukturer är när forskaren granskar vilken 

mikromakt som de kan utläsa i systemet. Med mikromakt menas att alla i en relation har någon 

slags makt, detta betyder nödvändigtvis inte att denna makt är speciellt betydelsefull, men den 

existerar och kan utnyttjas.  

 Med verksamhet menar vi chefer, pedagoger, arbetslag och barnen. 1
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Makt kan sägas skapas genom en situation där en har övertag över en annan, antingen genom 

faktisk kunskap eller genom en socialt skapad legitimitet (ibid). Vill man studera makt får man 

antingen studera hela dynamiken mellan två poler, eller isolera vissa specifika skeenden (ibid). 

Vi har i studien isolerat specifika skeenden när vi studerat förskolans verksamhet. 

Syftet  med  denna  studie  är  att  studera  makt-aspekter  i  förhållande  till  den  pedagogiska 

dokumentationen och på så sätt synliggöra de maktstrukturer som präglar verksamheten. Med makt 

avser vi vilket inflytande, vilka strukturer och mönster som vi kan avläsa i systemet. I denna studie 

innebär systemet förskoleverksamheten. Med inflytande menar vi pedagogers inflytande i skapandet 

av den pedagogiska dokumentationen och när vi studerar strukturer och mönster menar vi det som 

konstruerar pedagogers inflytande. Vidare problematiserar vi de diskurser som synliggörs. Detta i 

förhållande till hur dessa diskurser kan göra intryck på den pedagogiska dokumentationen. Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) definierar begreppet diskurs som ett bestämt sätt att förstå, tala om, 

beskriva och förhålla sig till omgivningen och världen. Genom att närma oss den här problematiken 

vill vi genom vår studie öka kunskapen om pedagogisk dokumentation, vilket även inbegriper att 

öka medvetenheten för pedagoger ute i förskolans verksamhet. 

 

Frågeställningar
• Hur resonerar pedagoger om den pedagogiska dokumentationen?

• Vilka  diskurser  kan  vi  identifiera  när  pedagogerna  resonerar  kring  den  pedagogiska 

dokumentationen? 

• Vilka hypoteser kring maktstrukturer kan vi utläsa i de diskurser som synliggörs?

Arbetsfördelning  
Vi har tillsammans genomfört studiens olika delar. Båda har varit delaktiga i samtliga beslut och 

genom diskussioner har vi tillsammans grundat våra olika delar i studien.  

2. Socialkonstruktionism 
Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Inom den här teorin framkommer det att 

kunskap konstrueras tillsammans och man lägger stor vikt vid språkets betydelse för produktionen 

av kunskap.  Burr  (1995)  framhäver  att  utifrån ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv  skapar  vi 

verkligheten tillsammans och gestaltar den här verkligheten genom språket. Även Bjereld, Demker 

och Hinnfors  (2009)  betonar  att  vårt  sätt  att  se  världen och det  som människan uppfattar  som 

verkligheten är språkligt och socialt konstruerat. Vi anser att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
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möjliggör  att  vårt  syfte  och  våra  forskningsfrågor  kan  behandlas  genom  att  synliggöra  hur 

pedagoger resonerar kring den pedagogiska dokumentationen. I studien har vi intresserat oss för hur 

makt  konstrueras  i  den  pedagogiska  dokumentationen.  Beroende  på  vilken  vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt forskaren utgår från får hen olika sanningar, med hänsyn till föregående resonemang 

har vår forskningsfråga styrt vårt val av perspektiv. Vårt forskningsområde berör frågor om hur 

pedagoger resonerar kring den pedagogiska dokumentationen och hur makt konstrueras i den. På 

detta viss synliggör vi de maktstrukturer som präglar verksamheten. Med hänsyn till detta anser vi 

att  det socialkonstruktionistiska perspektivet är en bra utgångspunkt för vår studie.  Burr (1995) 

belyser  att  makt  finns  och  produceras  överallt  och  är  en  del  av  våra  dagliga  praktiker  och 

produceras i samverkan med rutiner, platser, rum, saker och ting.  Detta tolkar vi som att makten 

inte  ”sitter  i  väggarna”  utan  är  något  som  produceras  i  föreställningar  som  konstrueras  i 

verksamheten.  Bryman (2011)  beskriver  socialkonstruktionism som en ontologisk  utgångspunkt 

som  berör  hur  verkligheten  är  konstruerad.  Stensmo  (2007)  tolkar  socialkonstruktionistiska 

perspektivet  som  att  det  innebär  att  människor  i  dialog  med  varandra  konstruerar  ömsesidiga 

uppfattningar om vad som är och hur det är beskaffat,  den utgår från de sociala och kulturella 

omständigheterna vi lever i. Samtidigt problematiserar Hansson (2011) perspektivet och menar att 

det  är  svårt  att  ge  en skarp analys  av vad det  socialkonstruktionistiska  perspektivet  innehåller. 

Huvudbudskapet är att många och viktiga begrepp är socialt konstruerade men utöver det finns det 

få gemensamma teoribildningar. Han fortsätter sitt resonemang med att det som dominerar i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är viljan att dra nytta av vetenskapliga insikter för att avslöja 

fördomar och då möjliggöra en förändring av samhället. Detta tolkar vi som att en konsekvens av 

ett  socialkonstruktionistiskt  synsätt  är  att  det  människan hör  och  ser  aldrig  kan  tolkas  som en 

”spegelbild av verkligheten” vilket innebär att människan blir objektiv till händelserna. Händelserna 

bör istället ses som versioner och konstruktioner av verkligheten. 

3. Pedagogisk dokumentation  
Under detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som behandlar vårt ämne: hur makt  

konstrueras i den pedagogiska dokumentationen?

3.1 Pedagogisk dokumentation ur ett pedagogiskt perspektiv 

Vi kommer här att presentera tidigare forskning som behandlar pedagogisk dokumentation ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Vad krävs av pedagoger när de ska dokumentera och hur utvecklar det deras 

profession? 
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3.1.1 Den pedagogiska dokumentationens konsekvens för pedagogens profession 

Forskning (Lindgren Eneflo, 2014) påvisar att det är många pedagoger som inte har kunskap kring 

varför de konstruerar pedagogisk dokumentation. Detta menar vi kan få konsekvenser för vilket 

inflytande  pedagogen  får  över  verksamhetens  dokumentation.  Vad  är  det  som  krävs  för  att 

pedagogen ska få möjlighet att möta sin profession? Den här problematiken behandlar Lindgren 

Eneflo (2014)  i  sin  studie  där  hon belyser  att  det  upplevs  från  pedagoger  att  det  finns  en  del 

obesvarade frågor och osäkerhet vad gäller pedagogisk dokumentation. Resultatet i studien visar att 

samtalen  ofta  kretsar  kring  lärande,  det  här  i  motsats  till  tidigare  studier  där  pedagogerna  har 

betonat omsorgen mer. Från pedagogernas samtal framstår det att det är mer betydelsefullt att tala 

om olika organisatoriska lösningar än själva innehållet i reflektionen. Lindgren Eneflos slutsats av 

detta  är  för  att  pedagogisk  dokumentation  ska  vara  meningsfullt  krävs  en  välfungerande 

organisation.  Här  kan  vi  utläsa  komplexiteten  med  den  pedagogiska  dokumentationen.  Med 

hänvisning till Lindgren Eneflos resultat kan vi avläsa att pedagogerna i hennes studie inte har ett 

tydligt  arbetsätt  kring  den  pedagogiska  dokumentationen  och  hur  den  bör  konstrueras  för  att 

underlätta för verksamheten. Konsekvensen av detta menar vi kan bli att istället för att lägga tiden 

på att reflektera kring insamlad empiri av sin verksamhet så lägger pedagogen tiden på att diskutera 

organisatoriska lösningar. Å andra sidan visar Elfströms (2013) studie att pedagoger resonerar kring 

att konsekvensen av pedagogisk dokumentation innebär att den konstrueras för att möjliggöra att 

pedagogen ska kunna möta sitt pedagogiska uppdrag, förskolans läroplan och barnet här och nu.

3.1.2 Svårigheter och hinder 

Vi har tidigare synliggjort resultat som påvisar att pedagogisk dokumentation är en utmaning för 

pedagoger  (Lindgren  Eneflos,  2013).  Detta  tolkar  vi  som  en  konsekvens  av  att  pedagogisk 

dokumentation är ett komplext ämne som många inte vet hur de ska hantera.  Lenz Taguchi (2013) 

uttalar att det aldrig förut har varit sådan fokus på att dokumentera och utvärdera våra verksamheter 

som det är idag. Konsekvensen av detta kan bli att många pedagoger inte vet vad som förväntas av 

dem och det kan i sin tur leda till att de konstruerar svårigheter och hinder för att dokumentera. 

Alvestad  och  Sheridan  (2014)  ställer  sig  frågan  för  vems  skull  pedagogen  planerar  och 

dokumenterar  inom  förskolan.  En  utmaning  med  dokumentation  menar  författarna  är  att 

dokumentationen har olika syften och användningsområden beroende på vem som utövar den. De 

behandlar  i  sin  studie  att  det  exempelvis  finns  dokumentation  som  pedagoger  använder  som 

information.  Den sortens  dokumentation berör  oftast  vilka  aktiviteter  som görs  i  förskolan.  En 

annan konsekvens av att  pedagoger inte vet  vad som förväntas av dem är,  med hänvisning till 

Alvestad och Sheridans (2014) resultat, att de konstruerar olika dokumentationer beroende på vem 
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som är mottagare. Forskarna belyser att detta kan vara en konsekvens av att pedagogen vill skydda 

sig gentemot föräldrar och inte behöva försvara sina val i förtid. Vi reflekterar kring vem det är som 

har huvudsakliga inflytandet i dokumentationen när pedagogen dokumenterar för att undvika att 

behöva försvara sin dokumentation? Även om intentionen är att  det  är  barnens tankar som ska 

synliggöras i dokumentationen visar forskarnas resultat att det är pedagogens röst om vad de anser 

är barnens intresse. Med hänsyn till det här resultatet kan konsekvensen av detta bli att pedagogen 

har  all  makt  vad  gäller  vilken  dokumentation  som  ska  visas  och  detta  kan  inverka  på  deras 

professionalitet.

Även Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) problematiserar att konstruktionen av pedagogisk 

dokumentation kan vara svår, då deras studie behandlar att det kan vara svårt att både vara aktiv 

pedagog  och  dokumentera  samtidigt.  Av  den  anledningen  har  de  undersökt  kommunikationen 

mellan pedagoger och barn vid dokumentationssituationer. Deras fokus är även att studera vad som 

egentligen dokumenteras.  Författarna problematiserar  resultatet  och belyser  att  den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan betonar att den är till för att lära sig nya vägar att se barnen och deras 

lärande. De ställer sig då frågan om dokumentationens huvudsyfte är att  höja pedagogens egna 

profession. Kroeger och Cardy (2006) behandlar även de ämnet och framhäver att många pedagoger 

anser att det är svårt att dokumentera barns arbete i förskolan då de inte förstår dokumentationens 

syfte, vad de ska dokumentera, hur de effektiviserar dokumentationen och de anser att de har dåliga 

resurser till dokumentation. Genom att introducera idéer för hur pedagoger kan dokumentera vill 

forskarna ge pedagogerna redskap för att  ge de yngre barnen möjlighet att  konstruera sitt  egna 

lärande och nyfikenhet och göra lärandet mer meningsfullt för dem och synligt för andra. 

En svårighet som det sällan pratas om är vilka etiska konsekvenser och maktstrukturer som kan 

uppstå när den digitala tekniken används i den pedagogiska dokumentationen. I Lindgrens (2012) 

studie påvisar hennes resultat att trots pedagogerna är starkt influerade från en kurs om de etiska 

aspekterna  kring  barns  roll  i  den  pedagogiska  dokumentationen  som utförs  på  sociala  medier, 

slutade  projektet  i  att  pedagogerna  skyddar  deras  egna  rätt  att  observera  barnen.  Pedagogerna 

skapade en vi-gemenskap där de gjorde skillnad på vuxna och barn, där vi stod för vuxna och 

barnen för dem. 

3.2 Pedagogisk dokumentation ur ett Reggio Emilia perspektiv 

Den pedagogiska dokumentationen har blivit  ett  verktyg som man inom den svenska förskolan 

accosierar med Reggio Emilia. Den pedagogiska dokumentationen innebär en rad olika funktioner 

men dess huvudsakliga syfte är att synliggöra barns intressen, den pedagogiska verksamheten man 
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befinner sig i och olika lärprocesser. Elfström (2013) och Åberg & Lenz Taguchi (2005) belyser att 

genom olika former av dokumentation synliggörs både barn och pedagoger vilket möjliggör för 

reflektioner  kring  sitt  egna  tänkande.  De  beskriver  även  att  dokumentation  möjliggör  för 

reflektioner kring andras hypoteser, tankar och teorier vilket kan skapa gemensamma ämnen och 

frågor. 

Edwards  (2011)  belyser  att  den  pedagogiska  dokumentationens  användningsområde  kan  vara 

utgångspunkt för utvärdering och planering för nya pedagogiska aktiviteter och utmaningar.  Ett 

annat användningsområde är att dokumentation möjliggör att pedagoger får syn på vilken barnsyn 

de har samt vilket  pedagogiskt  förhållningssätt  pedagogerna besitter  (Dahlberg,  Moss & Pence, 

2009; Rinaldi, 2011). Reflektionen utifrån den pedagogiska dokumentationen kan då medverka till 

att pedagoger blir medvetna om vad de tidigare varit omedvetna om i sin verksamhet, vilket leder 

till att det kan föras fram och diskuteras samt utmanas (Lenz Taguchi, 2013; Wehner Godeé, 2011). 

Dahlberg,  (2011);  Rinaldi,  (2011)  behandlar  att  ett  annat  användningsområde  inom pedagogisk 

dokumentation kan vara för att möjliggöra att verksamheten blir synlig för utomstående och på så 

sätt skapa en kommunikation med till exempel föräldrar och högre instanser.

Kocher (2008) framhäver i  sin studie att  när  pedagoger utgår från ett  Reggio Emilia inspirerat 

tillvägagångssätt  är  dokumentationen beroende av hur  pedagogen reflekterar.  I  Kochers  resultat 

framkommer det att den pedagogiska dokumentationen möjliggör att lärare blir mer engagerade i 

debatten om sitt lärande. Med hänsyn till resultatet belyser Kocher att konsekvensen kan bli att om 

en pedagog är engagerad vid konstruktionen av dokumentation kan hen skapa diskussioner om hur 

de kan utforma och vidareutveckla verksamheten. 

Även Wien, Guyevskey och Berdoussis (2013) har studerat hur pedagoger använder sig av den 

pedagogiska dokumentationen ur ett Reggio Emilia perspektiv. Deras resultat visar att hur mycket 

pedagoger  än  har  läst  på  om  perspektivet  så  finns  det  ett  behov  av  att  utveckla 

dokumentationsarbetet både med nya tankar som berör vad som ska dokumenteras och hur barnen 

kan bli involverade i dokumentationen. Pedagogerna behöver ha rätt verktyg vid rätt tillfälle och 

veta vilket som passar till vilket. 

4. Metod 
I metodkapitlet presenterar vi de metoder vi har använd oss av i studien.  
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4.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Den här studien har genomförts med utgångspunkt ur Faircloughs kritiska diskursanalys. Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) definierar begreppet diskurs som ett bestämt sätt att förstå, tala om, 

beskriva och förhålla sig till vår omgivning och värld. De belyser att diskurser handlar om 

att språkliga mönster är konstruerade och har ingen essens; de är föränderliga och under ständig 

konstruktion. Detta tolkar vi som att sättet som människan talar på är beroende av sammanhanget. 

Faircloughs perspektiv på språket är att det både är socialt skapat och socialt skapande. Språk och 

alla texter är alltid bestående av sociala identiteter, sociala relationer och system av kunskap och 

värderingar. Ur Faircloughs perspektiv kan språket alltså ses som ett socialt system snarare än en 

individuell och oförutsägbar aktivitet. När forskaren angriper en text ur kritisk diskursanalys är det 

centrala målet att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk: hur något uttrycks och den sociala 

praktiken. Ett språkbruk är en tredimensionell kommunikativ händelse enligt Fairclough (2010): 

•      den är en text- Fairclough uttrycker att text är det skrivna ordet. Det kan även vara det talade 

ordet som till exempel i den här studien där vi har använt oss av intervju för att samla empiri där vi 

sedan har transkriberat det talade ordet till text. 

•      den är en diskursiv praktik- vilket menas är de subjekt, i denna studie pedagogerna, som 

förändrar eller upprätthåller diskurser.  

•      den är en social praktik- detta innebär enligt Fairclough att handlingar är socialt förankrade 

inom en institution, och därför har en viss regelbundenhet men behöver inte nödvändigtvis vara 

diskursiva. I vår studie kan det till exempel innebära att pedagoger konstruerar pedagogisk 

dokumentation på rutin utan att ifrågasätta vad dokumentationen berättar.  

  

Fairclough (1992) har konstruerat en modell, som återges i figur 1.1, det är en analytisk ram som vi 

har använt oss av när vi har analyserat vår empiri. Alla tre dimensionerna ska representeras i en 

konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. Det är dock så att när forskaren angriper 

textens egenskaper angriper hen även med den diskursiva praktiken och omvänt.  
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 Figur 1.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992a:73) 

När forskaren analyserar den diskursiva praktiken efter den här modellen koncentrerar hen sig på 

hur textförfattaren bygger på redan rådande diskurser och hur textmottagaren också använder 

rådande diskurser i tolkning av texten (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). När forskaren 

angriper textanalysen koncentrerar hen sig på de formella drag som påträffas i texten och som 

konstruerar diskurser, detta i relation mellan texterna och vad den sociala praktiken medieras av i 

den diskursiva praktiken. Vid analys av den kommunikativa händelsen, vilket i den här studien är 

intervjuerna, innebär det att forskaren analyserar följande (Winther Jörgensen och Phillips, 2000): 

•      diskurser som uttrycks av pedagogerna, det vill säga den diskursiva praktikens nivå. 

•     den lingvistiska (språkvetenskap) uppbyggnaden, vilket menas textnivån, i den här studie vilka 

begrepp som uttalas. 

•  vi studerar huruvida den diskursiva praktiken reproducerar och förhåller sig till rådande 

diskursordning, och vilka konsekvenser det här kan få för den sociala praktiken. 

4.2 Forskningsdesign 

I studien använder vi oss av en tvärsnittsdesign som innebär att vi har hämtat empiri med en metod, 

i denna studie intervju, men från mer än en pedagog . Detta för att sedan jämföra variationer och 2

upptäcka mönster och samband (Bryman, 2011). Samtidig som Bryman belyser att tvärsnittsdesign 

är främst förekommande i kvantitativa studier kan den även vara relevant i en kvalitativ studie som 

 Pedagog i detta fall står för intervjupersoner2
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tillämpar semistrukturerade intervjuer. Den här formen av forskningsdesign gynnar vår studie då vi 

med hjälp av intervjuer ska studera hur makt konstrueras i den pedagogiska dokumentationen. Detta 

genom att studera vilka mönster och maktstrukturer som synliggörs när pedagoger resonerar om den 

pedagogiska dokumentationen.  

4.2.1 Den kvalitativa intervjun 

Vi kommer att använda oss av intervju som metod då vi vill få insyn i vilken konsekvens 

pedagogens sätt att tala om den pedagogiska dokumentationen har för deras inflytande. Vi har valt 

att använda oss av intervju då det lämpar sig enligt Fairclougs diskursanalys på grund av att vi  

studerar text, de transkriberade intervjuerna i studien, enligt Fairclougs tredimensionella modell.  

För att få svar på studiens frågeställning är vi intresserade av att studera hur pedagoger resonerar 

kring pedagogisk dokumentation. Med hänsyn till detta genomför vi intervjuer med tre pedagoger 

som dagligen är verksamma inom förskolans verksamhet. Vid intervjun deltar en forskare då vi 

menar att detta möjliggör att det skapas en lugn och trygg miljö för intervjupersonerna. Enligt 

Rönnqvist och Vinterek (2008) är det forskarnas uppgift att skapa en förståelse för deltagarna och 

leva sig in i deltagarnas värld. Även Ahrne och Svensson (2011) belyser att det är av vikt att skapa 

en god relation till deltagaren i intervjun genom att lyssna aktivt och att forskaren låter deltagarna 

äga samtalet.  

Vi tillämpar en semistrukturerad intervjumetod i studien då det stämmer bra överens med vårt syfte 

och vårt val av analysverktyg. Fairclough (2010) belyser genom att transkribera en intervju kan 

forskaren tolka det talade språket. Till följd av att vi behandlar en semistruktuerad intervju skapas 

ett öppet klimat där en dialog kan uppstå mellan intervjuperson och forskare. Bryman (2011) 

förklarar semistrukturerad intervju som att forskaren har en guide över teman som hen vill beröra, 

men att forskaren tar stor hänsyn till personen som blir intervjuad och de får möjlighet att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Intervjuerna genomförs ansikte mot ansikte på förskolan där pedagogerna 

arbetar.  

Till intervjuerna har vi utformat en intervjuguide  till samtliga deltagare. Valet att använda oss av 3

intervjuguide är för att samtliga pedagoger har liknande kunskaper om pedagogisk dokumentation 

men även för att vi med detta tillvägagångssätt kan få ett samlat samtalsämne där de intervjuade 

 Bilaga 1:Intervjuguide3
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pratar kring samma frågor. Med hänsyn till det behövdes inte intervjufrågorna justeras mellan 

intervjuerna. Vi menar att pedagogen som blir intervjuad får i en semistrukturerad intervju 

möjlighet att svara utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Intervjun kan på så sätt fördjupas och 

synliggöra ett annat perspektiv på hur makt konstrueras inom pedagogisk dokumentation som 

eventuellt inte hade framkommit vid en annan intervjuform. Att använda oss av en intervjuguide gör 

att vi kan närma oss vårt fokus med hjälp av Fairclougs diskursanalys då vi studerar vilka rådande 

diskurser som finns i verksamheten. Vi menar att det främjar vårt fokus att vi har ett bestämt 

samtalsämne och frågor men som pedagogerna kan vara med och påverka. Detta menar vi 

möjliggör att det konstrueras en mer rättvis bild av den sociala praktiken. 

Intervjun spelar vi in med hjälp av en mobiltelefons röstinspelningsverktyg. Jönson (2010) 

beskriver att empirin uppnår en högre kvalitét genom ljudinspelning än om forskaren enbart utgått 

från loggboksanteckningar. Johansson och Karlsson (2013) beskriver att användning av röst- 

inspelningsverktyg är ett bra sätt att skapa en naturlig situation. Vilket vi också anser då vi blir 

befriade från att sitta med penna och papper för att anteckna allt som uttrycks. Det gynnar vår studie 

då vi enligt Fairclougs tredimensionella modell studerar texten, intervjun, vilket innebär att vi även 

studerat hur de uttrycker sig t.ex med pauser och tonläge. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att 

även om forskaren använder sig av inspelningsmetod bör hen ha papper och penna för att anteckna 

stödord och viktiga fraser för att försäkra sig om att man har data även om tekniken slutar fungera. 

Med hänsyn till detta använder vi oss av loggbok som stöd, dels för om bekymmer med tekniken 

skulle uppstå, men även som stöd för våra tankar under intervjutillfället. Inspelningsmetoden skapar 

även en möjlighet att analysera vår egen prestation som intervjuare.  

4.2.2 Urval 

I studien är det tre pedagoger som deltar i intervjuerna. När vi gjorde vårt urval av pedagoger och 

förskola som skulle delta i vår studie utgick vi från ett bekvämlighetsurval för att producera vår 

empiri. Bryman (2011) benämner bekvämlighetsurval som att forskaren väljer personer som är 

tillgängliga för forskaren. Vi menar att valet av ett bekvämlighetsurval är gynnsam för vår kritiska 

diskursanalys då forskaren och intervjupersonerna är kända för varandra sedan tidigare vilket kan 

konstruera ett mer öppet klimat och då synliggöra den sociala praktiken som råder i verksamheten. 

Detta för att underlätta vårt syfte att studera hur makt konstrueras i den pedagogiska 

dokumentationen. Å andra sidan om vi valt en förskola som var okänd för oss båda skulle vi kunna 
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fått ett annat perspektiv på vårt ämne och då i högre grad varit fördomsfria kring verksamheten och 

nått ett annat resultat. 

4.2.3 Presentation av urvalet av pedagoger 

Verksamheten är en förskola som är belägen i Skåne. Förskolan består av fyra avdelningar där 

grupperna är indelade beroende på barnens ålder. Av de här fyra avdelningar är det två avdelningar 

som är delaktiga i vår studie. De tre pedagogerna som deltar i studien beskriver sitt uppdrag med 

pedagogisk dokumentation som att den bygger på reflektion och att det är barnen och deras tankar 

som bör vara framträdande. De har reflektionstid tillsammans en gång i veckan som innefattar två 

timmar samt att de har enskild planeringstid en gång i veckan som innefattar en och en halv timme.  

Det är dessa tillfällen som de har fått tillgång till och det är då dokumentationen bör genomföras. 

Deras främsta arbetsuppgift med att utföra pedagogisk dokumentation är att synliggöra 

utvecklingen av verksamheten.  

På en avdelning där pedagogerna arbetar tillsammans med förskolans fyraåringar kommer två 

pedagoger intervjuas. En är förskollärare som har varit verksam som förskollärare i två år. En är 

barnskötare med gymnasial pedagogisk bakgrund. Den tredje intervjupersonen arbetar med 

förskolans femåringar och är förskollärare med två års erfarenhet. Att pedagogerna vi har intervjuat 

har olika yrkesroller har vi i denna studie inte beaktat. Detta då vi valt att synliggöra, i enlighet med 

Fairclougs analysverktyg, den rådande sociala praktiken i verksamheten och inte de enskilda 

yrkesrollerna. Detta kan ha påverkat resultatet och det innebär att om vi valt att enbart intervjua 

förskollärare hade resultat möjligen inte blivit detsamma. Samtliga pedagoger har erfarenhet av att 

arbeta med pedagogisk dokumentation och deltar även på vidareutbildningar inom området. 

Pedagogerna som vi valt att genomföra intervjuerna tillsammans med arbetar ur ett Reggio Emilia 

inspirerat perspektiv. Deras arbetsuppgifter är jämlika och utgår ifrån förskolans styrdokument. Det 

här målinriktade urval har möjliggjort att vi har nått resultat på studiens frågor. 

4.2.4 Genomförande 

Genom mejlkontakt med pedagogerna vi presenterat i föregående rubrik frågade vi om de ville delta 

i studien. Samtliga pedagoger som blev tillfrågade ville delta. Tid och datum valdes gemensamt 

mellan alla parter då vi ville utföra intervjuerna under samma dag. Frågorna ställdes av forskaren 

som sedan aktivt lyssnade på vad intervjupersonen ville dela med sig av i sitt svar. Forskaren 

använde sig av medhållande ljud som till exempel mm, ja och även nickade mot intervjupersonen 
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för att ge bekräftelse. Vid en del frågor ville intervjupersonen att vi skulle förtydliga våra 

frågeställningar. Forskaren förklarade hur de tänkt kring frågan. Forskaren ställde under intervjun 

även följdfrågor om hon urskiljde ett intressant svar. Detta för möjligheten till ett mer utförligt svar 

kring intervjupersonens resonemang. Forskaren kunde även starta en dialog där intervjupersonen 

och forskaren delade sina tankar med varandra. Detta för att möjliggöra att vi kunde närma oss 

verksamhetens sociala praktik och vilka diskurser som råder där. Sammanlagd tid på den insamlade 

empirin är 76 minuter.  

4.3 Analys  

I detta kapitel kommer vi presentera vår analysprocess och hur vår process har förefallit.  

4.3.1Analysprocess 

Vår analys grundas ur Faircloughs kritiska diskursanalys. Fairclough (2010) belyser att när du 

angriper empiri ur kritisk diskursanalys kan systematiska förhållande och kritik av ideologi öka för 

ens medvetenhet. Från denna medvetenhet ökas möjligheten till egenmakt och förändring. Ett 

tillvägagångssätt när man analyserar är att med stöd av kodning identifiera teman (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). Med detta menar vi att vi har kategoriserat vårt ostrukturerade material 

för att sedan tilldela siffror till de kategorier som strukturerats. Detta så att vår empiri har kunnat 

bearbetas på ett kvantitativt sätt (Bryman, 2011). Kodningen i studien gjordes i kombination med 

transkribering vilket innebär att vi under transkriberingsfasen kunde urskilja olika teman. När vi 

transkriberat våra intervjuer lyssnade och läste vi först igenom transkriberingen var för sig. Vid 

analys av vår kvalitativa data inriktade vi oss på en kritisk diskursanalys som lyfter fram den roll 

språket har som maktutövning (Bryman, 2011). 

  

När vi studerade vår empiri var det vilka kritiska diskurser vi kunde utläsa som vi granskade. Med 

stöd av kritisk diskursanalys kartlade vi förbindelserna mellan den diskursiva praktiken och den 

sociala praktikens roll, det här för att sedan analysera hur makt konstrueras i den pedagogiska 

dokumentationen. I studien innebär den diskursiva praktiken de pedagoger som vi har intervjuat och 

hur de resonerar kring den pedagogiska dokumentationen. Den sociala praktiken innebär att 

pedagoger kan konstruera pedagogisk dokumentation på ett visst sätt inom verksamheten på rutin. 

Vi diskuterade sedan dessa teman tillsammans och kom fram till  studiens gemensamma teman. 
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De teman som blev synliga för oss studerade vi utifrån vårt val av vetenskapsteoretisk perspektiv, 

syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet angrep vi ur en kritisk diskursanalys där vi 

studerade hur pedagogers inflytande i skapandet av den pedagogiska dokumentationen utvecklas av 

andra instanser i verksamheten, detta i relation till vilka maktstrukturer som då konstrueras. 

Diskursanalysen är kritisk då denna analysform kartlägger den diskursiva praktikens roll. Detta 

analysverktyg tillämpas för att upprätthålla den sociala världen som det innebär när ojämna 

maktstrukturer skapas (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). För att inte fastna i mönster som vi 

upptäckte under intervjuerna var vi måna om att ha ett öppet sinne i kodningsprocessen. Under 

kodningsprocessen gjordes en sortering om vad pedagogerna resonerade kring. Detta gjordes 

genom att vi läste transkriptionerna ytterligare och diskuterade tillsammans vilka teman vi kunde 

identifiera i resonemangen. Det som håller samman våra teman är att vi studerade vilka diskurser 

som användes när pedagogerna resonerade om pedagogisk dokumentation. Den gemensamma 

nämnaren i dessa teman är pedagogernas resonemang kring vilket inflytande de har när de 

konstruerar pedagogisk dokumentation. 

  

Under varje rubrik skrev vi ner utdrag från berättelserna som berörde temat. När vi skrev fram vårt 

resultat var inte våra temarubrikerna helt tydliga för oss utan de växte fram under analysprocessen. 

Med hänsyn till att texten växte fram ställde vi olika utdrag mot varandra och dessa var föränderliga 

fram till slutprodukten. Något som försvårade vår analys var att pedagogernas resonemang många 

gånger berörde flera teman samtidigt. Ett återkommande exempel var när pedagogerna resonerade 

om den pedagogiska dokumentationen pratade de kring att det var reflektionstiden som 

konstruerade hinder för dem men samtidigt resonerade de kring chefens roll vid konstruktion av 

dokumentation. För att underlätta vår kodningsprocess vid de tillfällena diskuterade vi vad i 

utdraget som representerade en helhetsbild av vår empiri. Vi studerade sedan detta i förhållande till 

vårt syfte. De teman som vi presenterar i vårt resultatavsnitt är de teman som framställdes starkast 

när pedagogerna resonerade kring den pedagogiska dokumentationen. 

  

Fortsättningsvis formulerade vi hypoteser kring hur vi tolkade pedagogernas resonemang i relation 

till vårt val av analysverktyg. Som analysverktyg har vi använd oss utav Faircloughs analysverktyg. 

De begrepp som vi behandlar i vår analys är objektiv och subjektiv modalitet, stark och svag 

affinitet och aktiv, passiv, närvarande eller distanserad agens (Fairclough, 2010). Denna 

analysprocess möjliggjorde att vi kunde identifiera olika diskurser som råder när pedagoger 
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resonerar kring den pedagogiska dokumentationen och på så vis studera hur makt kontureras och 

synliggöra vilka maktstrukturer som präglar verksamheten. 

  

Under analysprocessen gång valde vi att utesluta frågan; Hur länge har du varit verksam inom 

förskolan? då denna frågan mer var ett hjälpmedel för att få en mer lättsam intervju och tillförde 

inget till studiens frågeställningar. Vi har även uteslutit att analysera de uttalande där det för oss är 

oklart vad pedagogen vill förmedla, detta i form av osammanhängande uttalande eller pratat så lågt 

att vi var osäkra på vad som sades. Detta på grund av etiska skäl då vi menar att det är viktigt att 

den intervjuade blir rätt citerad.   

  

4.3.2 Analysverktyg 

Vi har analyserat texten utifrån Faircloughs (2010) analysverktyg. Vi har dels analyserat texten med 

hjälp av modalitet som stöd, där vi ser hur starkt något sägs. Modalitet kan delas in i två 

undergrupper. Ett är objektiv modalitet (Fairclough, 2010) som innebär att ett påstående framställs 

som sanning, där någonting är givet och påståendet ger inte möjlighet till tolkningar eller 

förhandlingar. Det andra är subjektiv modalitet (Fairclough, 2010) som innebär att ett påstående 

framställs som intervjupersonens subjektiva värdering, men det finns utrymme för tolkningar och 

förhandlingar. De här två olika sätt att behandla begreppet modalitet kan vidare sägas med olik grad 

av säkerhet (Fairclough, 2010). I den här studien har vi genom att studera hur begrepp som ”är”, 

”har”, ”kan” och ”man” använts och med hänsyn till det avgjort vilken grad av säkerhet ett 

påstående framställs. Det är begreppet affinitet, som belyser vilken grad av säkerhet som ett 

uttalande sägs. Ett påstående kan ha stark affinitet som betyder att det sägs med övertygelse eller 

med svag affinitet då det sägs med mindre övertygelse (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). När 

forskaren studerar agensen i ett uttalande lägger hen fokus på hur en aktörs agentskap betonas eller 

om det tonas ner inom olika diskurser. I ett uttalande kan agensen vara aktiv, passiv, närvarande 

eller distanserad (Börjesson, 2009). 

Vid analys av den sociala praktiken är Faircloughs diskursanalys inte tillräcklig då vi först behöver 

kartlägga relationer som finns mellan den diskursiva praktiken och de diskursordningar som ingår i 

den. Om vi tar exempel från vår studie innebär detta att vi studerat vad det är för diskurser som 

råder när pedagoger resonerar kring den pedagogiska dokumentationen och hur de fördelas 

sinsemellan. Därefter kartlägger vi vilka de icke-diskursiva strukturerna är, de som skapar ramar för 

den diskursiva praktiken (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). I vår studie innebär det att 
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beskriva kontexten inom skapande av den pedagogiska dokumentationen och vilka diskurser som 

pedagoger förhåller sig till i skapandet av dokumentation. 

4.3.3 Transkribering  

I vår studie vill vi synliggöra hur makt konstrueras i den pedagogiska dokumentationen.  I enlighet 

med vår studies syfte har vi transkriberat våra intervjuer som sedan studerats utifrån Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Vi granskade vilka mönster som uppstod och som var talande för vår studie. 

Vi analyserade transkriberingen och skapade sedan teman utifrån vårt syfte. I valet av teman 

genomfördes ett urval som var relevant och som representerade majoriteten av vad pedagogerna 

berättade i intervjuerna. Enligt Fairclough (2010) är transkription en nödvändig teori. Om forskaren 

analyserar efter hans kritiska diskursanalys tolkar hen det talade språket vid transkriberingen. När 

forskaren sedan transkriberar en intervju skriver hen ut hela intervjun (Bryman, 2011). Detta är en 

mycket tidsödande process men har samtidigt den fördelen att vi kan bibehålla intervjupersonernas 

ordalag och uttryckssätt (ibid). Bryman (2011) belyser även att i kvalitativa intervjuer är forskaren 

ofta intresserad av både vad och hur intervjupersonerna säger något, han utrycker att “huret” kan 

tillföra något till analysen. I vår transkribering av empirin dokumenterade vi när pedagogen tar paus 

och ändrar tonläge exempelvis till tyst eller högt. Med hänsyn till detta har vi vid transkriberingen 

av den semistrukturerade intervjun även tagit hänsyn till hur intervjupersonen svarat. Då vi studerat 

hur makt konstrueras i den pedagogiska dokumentationen har vi granskat språket, vilka mönster 

som kan utläsas och inflytande. Detta genom att vi hade fokus på vad som sades och hur det sades. 

Vi har transkriberat materialet för att få med all data från intervjun. Bryman (2011) förklarar att 

med transkribering menas det att forskaren skriver ner materialet hen fått genom observation eller 

intervju, vilket är en förutsättning för att analysera transkriberingen på ett tillförlitligt vis.   

Det kan förekomma nackdelar med att bearbeta intervjun då det vid transkriberingen kan finnas en 

risk för att inspelningen inte har tillräckligt hög kvalitét om det till exempel förekommer 

störningsmoment i form av brus eller att ljudet inte hörs (Bryman, 2011). I vår studie förkom  inga 

störningsmoment i form av brus då ljudkvalitén var god. Det förekom dock att intervjupersonerna 

pratade lågt eller osammanhängande i vissa situationer. Citaten som presenteras i studien har 

skrivits fram ordagrant från vad pedagogerna har berättat under intervjuerna vilket skapar en 

tillförlitlighet för att läsaren ska kunna bedöma citaten.  
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4.4 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver tillförlitligheten utifrån fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Då vi genomför en kvalitativ studie har vi valt 

att utgå från de här fyra kriterier i vår studie. Tillförlitligheten i vår studie är att den är trovärdig. 

Detta resonemang grundar vi på att vid transkribering av empirin har vi behandlat den med hänsyn 

för vad respondenterna berättat i intervjuerna och kan då säkerställa att våra beskrivningar stämmer 

överens med våra intervjupersoners föreställning. Detta benämner Bryman (2011) som 

respondentsvalidering.  

Då vår studie utgår från socialkonstruktionistiskt perspektiv är slutsatserna av vårt resultat en 

variant av verkligheten och inte en sanning. Med hänsyn till detta hade resultatet i vår studie kunnat 

se annorlunda ut om vi hade antagit en annan utgångspunkt. Genom att ge läsaren en så fyllig 

beskrivning som möjligt vill vi erbjuda läsaren möjligheten till att bedöma hur överförbarheten till 

andra miljöer är möjlig. Även Bryman (2011) behandlar detta då han menar att genom fylliga 

förklaringar ger författaren läsaren en möjlighet till att bedöma överförbarheten. Med hänsyn till 

föregående resonemang har vi i vår studie skapat en fullständig redogörelse för hur vi har behandlat 

vår empiri. Transparensen i vår studie innebär att vi förmedlat vår forskningsprocess så att läsaren 

får ta del av våra resonemang kring våra metodval. Bryman (2011) benämner att pålitligheten 

innebär att forskaren kan anta ett granskande synsätt detta benämns även som auditing. Bryman 

(2011) belyser även vikten av att sträva efter en öppenhet i studien. Vi anser att vi bemöter detta då 

vi inte framför egna åsikter och personliga värderingar under intervjuerna, detta då konsekvensen 

kunde ha blivit att intervjupersonerna blivit påverkade i deras svar.  

Förutom tillförlitligheten och dess fyra kriterier bedöms även kvaliteten på studien utifrån äktheten.  

Vår studie strävar efter att förmedla en rättvis bild av våra intervjupersoners resonemang och vad de 

vill förmedla. Detta bekräftas genom att utdragen som vi valt fram är representativa och att 

intervjupersonerna har svarat på liknande sätt i samma fråga under intervjutillfällena (Bryman, 

2011).  

4.5 Etiska ställningstagande 

I vår forskning använder vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Rönnqvist och Vinterek (2008) 

beskriver även de olika principerna i sin avhandling. Vid starten av vår studie formulerade vi 
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information om vår forskning och presentera övergripande vad vår studie handlar om: hur makt 

konstrueras i den pedagogiska dokumentationen. Vi samlade allt i ett dokument  då vi anser att det 4

underlättade för våra deltagare. Vi valde att döpa dokumentet till informationsbrevet. Denna 

information lämnades till varje intervjuperson innan intervjun påbörjades, detta för att försäkra oss 

om att intervjupersonerna tagit del av dokumentet. I informationsbrevet informerade vi att det är 

tillåtet att avbryta intervjun om så önskas samt att det inte är ett tvång att delta, på så sätt formuleras 

ett samtyckeskrav. Med hänsyn till konfidentalitetkravet och nyttjandekravet informerade vi även 

att namn på pedagoger, barn och verksamheten är fingerade och att all information behandlas 

konfidentiellt.  

5. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av studien med utgångspunkt av utdrag från vår 

empiriinsamling. Vi har i våra utdrag och analyser använt fingerade namn på pedagogerna som 

representeras i resultatkapitlet. Pedagogerna i reslutatkapitlet har namnen Marie, Mia och 

Madelene. Med hjälp av utdrag från våra transkriberingar har vi analyserat vilka specifika 

egenskaper, kännetecken och handlingar som förbinds med våra kategoriseringar. Vi har även 

studerat med vilken affinitet, agens och modalitet som pedagogernas resonemang framställs. Vi 

använder oss av kursiverad text för att synliggöra att det är citat från pedagogerna. Vårt resultat 

utgår från pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation. I vårt resultat behandlar vi 

även den sociala  praktiken.  Detta  innebär  enligt  Fairclough  (2010)  att  handlingar  är  socialt 

förankrade inom en institution, och av den anledningen har en viss regelbundenhet. Handlingarna 

behöver  inte  nödvändigtvis  vara  diskursiva.  I  vår  studie  innebär  det  till  exempel  att  resultatet 

uppvisar att  man konstruerar pedagogisk dokumentation på ett  visst  sätt  inom verksamheten på 

rutin.   

5.1 Chefens betydande roll. 

När vi analyserat vår empiri framkom det att när pedagogerna resonerar kring den pedagogiska 

dokumentationen är chefens roll framträdande. Detta resonemang bygger på att pedagogerna uttalar 

att de konstruerar dokumentationen för chefen. Pedagogens egna inflytande framkommer inte lika 

tydligt. Här kan vi se en intertextuell kedja. Detta bygger vi på resonemang som “för att min chef 

ska klappa mig på axeln”, “mycket för att chefen ska få se att man gör någonting” och “sen 

synliggör vi de också för, självklart för chefer”. Samtidigt uttalar de att chefens respons på deras 

 Bilaga 2: Informationskravet4
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dokumentation är viktig då de resonerar “… deras kommentarer väger ju också stort”, “... kände 

jag mig väldigt bra just för att hon såg vad man gjorde” och “... det där med värmande ord när hon 

är här det kan hon”.  

I följande utdrag resonerar pedagogen Marie kring frågan för för vems skull hon konstruerar den 

pedagogiska dokumentationen: 

Utdrag intervju 1

“För det är (paus) jag kan också tänka så att vem gör vi detta för? Alltså ska jag 

dokumentera för att föräldrarna ska läsa det, eller för att min chef ska klappa mig på 

axeln och säga det är jättebra eller, är vi här för barnen för att de ska lära sig? Och då 

anser jag att den biten är viktigast.”

I detta utdrag kan vi utläsa att den diskursiva praktiken i verksamheten innehåller olika parter som 

ska ta del av den pedagogiska dokumentationen och för vem hon gör den till. Det är dels föräldrarna 

som ska läsa den eller chefen. Marie uppger att hennes motiv till att konstruera dokumentation kan 

vara för att chefens ska ge henne en klapp på axeln. Vi kan även utläsa tvetydigheten i detta då 

Marie berättar att den viktigaste biten är att “vi är här för barnen för att de ska lära sig? Och då 

anser jag att den biten är viktigast”. Det ovanstående påståendet kan tolkas som subjekt modalitet 

då hennes påstående framställs som en subjektiv värdering. Detta eftersom Marie ger utrymme, i 

och med att hon anser, för tolkningar. Att pedagogens viktigaste roll är att de är där för barnen och 

för att de ska lära, betonar pedagogen med stark affinitet då hon säger att det är den viktigaste biten. 

Maries uttalande kan alltså tolkas att hon är osäker på för vem hon konstruerar dokumentationen  då 

hon anser att det är barnet som bör vara i fokus, att det är den viktigaste biten, samtidigt som hon 

frågar vem gör vi detta för. 

Till skillnad från Maries resonemang kring att barnet är viktigast så berättar hennes kollega 

Madelene att det känns som att syftet är för att visa chefen: 

Utdrag intervju 3

“(Paus) Ehm,(liten paus) ja syftet det kan jag bara säga att det känns som bara visa 

chefen. Det är mycket för att chefen ska få se att man gör någonting. Att man är duktig 

liksom, åh jag räcker till, jag klarar min lärarlegitimation, alltså jag har gjort en 

examen bla bla bla, nu är jag duktig på detta liksom. För mig själv är det inget syfte på 

ett sett. Utan jag vet om att jag gör saker, jag vet om att jag följer läroplanen, jag vet 

�18



om att jag använder de här olika målen varje dag och ser jag någonting som jag gör 

med barnen eller de gör någonting så kan jag plocka det från läroplanen.”

I utdraget resonerar Madelene om att hon inte konstruerar pedagogisk dokumentation för sin egen 

skull då hon vet om att hon använder sig av de olika läroplansmålen varje dag. Hon uppger att det 

är för chefen. Att chefen ska se att man är duktig och att man uppfyller kriterierna, som hon 

formulerar det bla bla bla, nu är jag duktig på detta, för att hon uppfyller kraven till sin 

lärarlegitimation. I detta utdrag kan vi utläsa att Madelene berättar om den pedagogiska 

dokumentationen ur subjektiv modalitet då hon berättar att hon kan, chefens ska få se att man gör 

någonting och att hon vet om att. Samtidigt är Madelenes affinitet i utdraget starkt då hon använder 

sig av begrepp som är, vet och har men även svag då begrepp som kan också är framträdande i 

utdraget. Madelenes egna agens är mindre framställande i början av utdraget då hon berättar om 

chefens agens för den pedagogiska dokumentationen men i slutet av utdraget resonerar hon kring 

sin egna agens då hon berättar att dokumentationen har inget syfte för henne själv då hon vet om att 

hon gör saker. Att pedagogen uttrycker sig ur både stark och svag affinitet och varierar för vems 

skull som hon konstruerar dokumentationen för menar vi kan få konsekvensen att pedagogern 

konstruerar pedagogisk dokumentation för att tillfredsställa chefens krav.  

Mia däremot berättar såhär om kraven: 

Utdrag intervju 2

“Mm ehh våra (paus) ehh ja våra krav är ju inga krav för det är ju något vi vill, 

egentligen, det är ju nått vi vill. Jag gör ju detta därför jag tycker det är intressant och 

jag får ju också lära mig, jag lär mig också. Ehh vi får uppdrag ifrån cheferna, nu är 

det pedagogisk dokumentation hur den ska vara, det är jättesvårt, vi kan inte göra den 

men vi kan begränsa våra ambitioner.”

I utdraget resonerar Mia om att kraven inte är krav utan något som vi vill, egentligen, hon tycker att 

det är intressant. Med hänsyn till detta menar vi att dokumentationens agens kan tolkas både som 

något som vi vill, egentligen, men samtidigt är det hon som tycker det är intressant.  I detta utdrag 

kan vi även utläsa en viss tvetydighet då Mia berättar ur både vi och jag perspektiv. Vilka Mia 

berättar om när hon talar om vi är otydligt men vi tolkar att det är arbetslaget hon syftar på. Även 

användandet av begreppet egentligen är intressant enligt oss. Vi utläser det som objektivt i den 

bemärkelse att egentligen står för att pedagogen allmänt tycker att det är en sanning att hon 

egentligen tycker arbetet med pedagogisk dokumentation är något de vill. I nästa stund resonerar 

Mia att det är för att hon tycker att det är intressant vilket vi tolkar som en subjektiv modalitet. 
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Pedagogens resonemang om att vi vill menar vi kan få konsekvenser då pedagogen framför detta 

som en sanning då hon tycker det är intressant, detta i relation till vårt tidigare resultat som visar att 

pedagogerna konstruerar den pedagogiska dokumentationen för chefen. Mia berättar att de får 

uppdrag från chefen och att det nu är pedagogisk dokumentation och hur den ska vara. Det här kan 

tolkas som en stark affinitet då Mia uttrycker sig med begrepp som får uppdrag, är och ska när hon 

berättar om vad chefen förväntar sig av dokumentationen. Mia uttrycker även att det är jättesvårt då 

de inte kan göra den. I detta kan vi utläsa att Mia upplever det som att hennes chef har tilldelat dem 

ett uppdrag som Mia anser de inte kan uppfylla kraven för. Detta förtydligar hon med att uttrycka 

att det är jättesvårt. När vi analyserar utdraget kan vi avläsa att Mias uttalande tyder på att Mia själv 

har svårt att återberätta om den pedagogiska dokumentationens betydelse för henne som pedagog, 

då hon talar om tre olika agenser och berättar ur vi-, jag- och chefens perspektiv. Konsekvensen av 

detta kan bli att pedagoger upplever en osäkerhet för vem den pedagogiska dokumentationen är 

betydelsefull för men där chefens roll är mest framträdande. Madelene berättar även i kommande 

utdrag där hon ifrågasätter varför hon måste gå in så mycket på djupet. 

Utdrag intervju 3

“Varför måste jag gå in så mycket på djupet bara för en sådan liten grej, och varför 

måste vi dokumentera allting, barnen gör så mycket under dagarna och de är med i 

massa processer hela tiden. Hur mycket ska vi dokumentera? och för vem? Vem ska läsa 

de här dokumentationerna, det är som man skriver ett examensarbete varje dag känner 

jag ibland.”

I detta utdrag resonerar Madelene kring varför måste jag gå in så mycket på djupet bara för en 

sådan liten grej i den pedagogiska dokumentationen. Vi tolkar detta påståendet som en objektiv 

modalitet då vi kan utläsa en osynlig norm där pedagogerna upplever ett visst krav från chefen, att 

den pedagogiska dokumentationen bör innehålla en detaljerad bild av den dagliga verksamheten. 

Madelene problematiserar detta och säger att det är som man skriver ett examensarbete varje dag. 

Av detta resonemang kan vi utläsa ett missnöje hos Madelene vad gäller omfånget i den 

pedagogiska dokumentationen då hon uttrycker att hon inte har förståelse för vem som ska läsa de 

här dokumentationerna. Konsekvensen av detta kan enligt oss bli att den pedagogiska 

dokumentationen blir riktad gentemot högre instanser vilket kan leda till att pedagogerna 

konstruerar dokumentationer som blir stora men innehållsfattiga. Konsekvensen av detta kan leda 

till att ingen av de tilltänkta mottagarna tar till sig dokumentationen, då de inte vet vem som är den 

tilltänkta mottagaren.  
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Madelene berättar i nedanstående utdrag hur hon känner för chefens framträdande roll.    

Utdrag intervju 3

“Just nu känner jag för förskolechefen. Ehm, verkligen punkt”.

Här uttrycker sig Madelene kortfattat om hur hon känner för chefen där hon avslutar resonemanget 

med verkligen punkt. I detta utdrag kan vi utläsa att Madelene uttrycker sitt förtroende för sin chef 

ur ett subjektiv modalitet då hon ger utrymme för tolkning för utomstående betraktare. Detta då hon 

inte uttrycker vad hon anser om chefen med något verb utan hon uttrycker sig med yttrandet 

verkligen punkt som ett sätt att förklara hennes känsla.  

Även Mia resonerar kring chefens position, men mer vad hon önskar i bemötandet från chefen: 

Utdrag intervju 2

“...då är det för barnen och sen synliggör vi de också för, självklart för chefer. För 

säger de att det är positivt, att det är ett lärorikt det vi har, så är det ju så att deras 

kommentarer väger ju också stort.”

Mia resonerar kring chefens roll vad gäller den pedagogiska dokumentationen och berättar att 

chefens, som hon här benämner som dem, kommentarer väger stort, speciellt om det är något 

positivt de säger. I det här utdraget kan vi utläsa att Mia till viss del konstruerar dokumentationen 

för barnen men även för att synliggöra det för chefer. Det här uttalandet kan vi tolka som att Mia 

vill ha bekräftelse från sina chefer att hon gör ett bra jobb. Den här tolkningen bygger vi på att Mia 

använder sig av begrepp som är positivt, är lärorikt och att deras kommentarer väger stort. Mias 

sätt att uttrycka sig på utläser vi som stark affinitet då hon använder sig av begreppet är vid ett 

flertal tillfällen i utdraget. Det här kan vi tolka som att hon har ett behov av att få positiv kritik av 

sina chefer.  Som i tidigare utdrag resonerar Mia med begrepp som vi när hon talar om vilka som är 

mottagare av chefens krav. Agensen i påståendet kan vi tolka som att de gemensamt ansvarar för 

den pedagogiska dokumentationen och inte pedagogen enskilt. Konsekvensen av att Mia resonerar 

som att det är vi som äger dokumentationen kan skapa irritation från de andra pedagogerna då hon 

talar för dem, men det kan även tolkas som ett vi mot dem perspektiv där pedagogerna kategoriserar 

sig som en grupp gentemot cheferna och deras kommentarer.   

Utifrån ovanstående resonemang utläser vi av vår analys av resultatet att den sociala praktiken kan 

tolkas som att pedagogerna konstruerar den pedagogiska dokumentationen för chefen. Detta tolkar 

vi är den tolkande mikrosociologiska traditionen inom den sociala praktiken vilket Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) beskriver som att vardagen betraktas som något som människan själv 

skapar genom användning av en uppsättning gemensamma regler och procedurer av common sens-
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karaktär.  Detta  resonemang  grundar  vi på att när vi analyserat samtliga utdrag från den här 

kategorin kan vi tolka resultatet som att pedagogerna i studien resonerar att de konstruerar den 

pedagogiska dokumentationen främst för att bemöta chefens krav. Med hänsyn till detta kan vi 

utläsa att maktstrukturen som pedagogerna resonerar kring när de resonerar om sitt uppdrag med 

den pedagogiska dokumentationen är att den konstrueras för cheferna. 

5.2 Pedagogens egna inflytande. 

Att chefens roll är så framträdande när pedagogerna konstruerar den pedagogiska dokumentationen 

får konsekvenser. En kategorisering och konsekvens som vi kan utläsa från vår transkribering är 

pedagogens syfte med den pedagogiska dokumentationen och hur de har inflytande i den. I vår 

analys av deras resonemang framkommer det att pedagogers syfte med den pedagogiska 

dokumentationen framförallt är att den bör konstrueras för barnen genom att pedagogen skapar 

reflektionstillfällen. Vi utläser däremot att pedagogerna kan uppleva det som att de stöter på hinder 

som vi kan tolka som olika maktstrukturer i arbetslaget. Vi bygger det här resonemanget på 

uttalande som “Alltså syftet är ju att för barnen att utvecklas”, ”för barnen först”, “men problemet 

är i mitt arbetslag”, “sen får man sitta och reflektera själv och sånt till slut”. 

I detta utdrag resonerar Madelene kring syftet med den pedagogiska dokumentationen då hon 

uttrycker att den erbjuder henne inte mycket då hon inte kan konstruera den som hon vill: 

Utdrag intervju 3

“Inte mycket, ja jag skulle vilja göra jättemycket mer med det ehm, men jag vet inte om 

jag blir lyckligare för barnen, jag vet inte om jag blir bättre pedagog för barnen om jag 

håller på med pedagogisk dokumentation hela tiden.”

Med hänsyn till Madelenes uttalande ställer vi hypotesen att hon vill att syftet med att konstruera 

dokumentationen bör vara för barnen. Det här då hon uttrycker att hon inte vet om hon blir en 

lyckligare och bättre pedagog för barnen. Samtidigt uttrycker hon att om hon håller på med 

pedagogisk dokumentation hela tiden så vet hon inte om hon bemöter syftet. Vi kan tolka 

Madelenes uttalande som svag affinitet då Madelene uttrycker sig med en svag övertygelse då hon 

uttrycker att hon vet inte om hon blir en bättre pedagog för barnen. Vi kan även utläsa att Madelene 

inte har mycket inflytande i hennes konstruktion av den pedagogiska dokumentationen då hon 

uttrycker att hon skulle vilja göra jättemycket mer med det. Däremot kan vi inte avläsa utifrån 

resonemanget vem det är som har inflytandet över vad en dokumentation ska innehålla.  
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Mia resonerar även hon kring att dokumentationen främst konstrueras för barnen. Hon berättar att 

den konstrueras även för henne själv, men detta för att kunna gå vidare med barnen och deras tankar 

och idéer.     

Utdrag intervju 2

“… för barnen men sen samtidigt, ja för barnen först, men jag ju som pedagog också ha 

en första för att kunna gå vidare med barnen, hela tiden är det ju deras tankar och 

idéer, (tystare) så barnen är ju det första.”

Mia uttrycker i utdraget att hon främst konstruerar den pedagogiska dokumentationen för barnen. 

Hon uttrycker samtidigt men jag som pedagog också, vilket vi kan tolka som subjektiv modalitet då 

Mia i sitt resonemang utgår från sitt egna perspektiv då hon berättar utifrån jag. Detta utdrag kan 

tolkas både som stark och svag affinitet. Stark då Mia talar om att hon konstruerar pedagogisk 

dokumentation främst för barnen och hela tiden är deras tankar och idéer. Men som svag då hon 

talar om sin egna roll som pedagog då hon använder begrepp som men och för att. Med hänsyn till 

den här analysen ställer vi oss hypotesen att den pedagogiska dokumentationen är främst för barnen 

men att hon som pedagog behöver ha en första förståelse för att hon ska kunna gå vidare med 

barnen. Syftet med att konstruerar den pedagogiska dokumentationen för barnens utveckling 

resonerar även Marie kring:  

Utdrag intervju 1

“Alltså syftet är ju att för barnen att utvecklas anser jag eftersom man utvecklar deras 

tankar och deras eeeehh det är ju barnen som för det vidare på något sätt. Jag måste 

tänka lite (lång paus) nä men jag alltså jag tror det är de alltså få möjlighet eh hmm, ge 

möjligheter till barnen till att utvecklas Ehmmm…” 

Detta utdrag kan vi tolka som att pedagogers agens är passiva i den pedagogiska dokumentationen. 

Detta resonemang grundar vi på att i Maries uttalande uttrycker att hon inte har inflytande utan hon 

framhäver barnen då hon resonerar med begreppen deras, barnen och de.  

I relation till den sociala praktiken kan vi utläsa från den här kategorin att pedagogernas syfte med 

att konstruera den pedagogiska dokumentationen främst är för barnen men för att nå fram till barnen 

måste de även skapa den för sig själva. Detta grundar vi på exempel som för barnen men sen 

samtidigt, ja för barnen först, men jag ju som pedagog också ha en första för att kunna gå vidare 

med barnen. Å andra sidan kan vi utläsa att pedagogerna konstruerar hinder för inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen då de uttrycker sig med begreppen ju, men och jag vet inte. Detta 

kan leda till att konsekvensen för den sociala praktiken blir att den pedagogiska dokumentationen 
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inte konstrueras för barnen vilket i sin tur kan leda till att pedagoger inte ser betydelsen av att 

konstruera pedagogisk dokumentation. 

5.3 Kollegor och arbetslagets betydelse för den enskilde pedagogens inflytande.  

I den här kategorin belyser vi utifrån vårt resultat, den enskilda pedagogens inflytande i relation till 

arbetslaget och kollegor. Detta då vi kan tolka olika maktstrukturer i arbetsfördelningen från vår 

emperi. Kategorin blev tydlig för oss då pedagogerna berörde resonemang som “problemet är i mitt 

arbetslag att eh jag har ingen att prata med”, “får man sitta och reflektera själv och sånt till slut” 

och “jag skulle vilja haft någon kollega som man kan reflektera med.”  

I Madelenes resonemang nedan ställer vi hypotesen att arbetslaget har konstruerat maktstrukturer i 

framställningen av den pedagogiska dokumentationen. Vi grundar detta resonemang på att hon i 

utdraget berättar att hon inte har någon att prata med:   

Utdrag intervju 3

“Ehm men problemet är i mitt arbetslag att eh jag har ingen att prata med, jag har ju 

inte någon pedagogisk kompis eller kollega som jag kan prata med. Jag jobbar med, 

inget är fel mot barnskötarna, men de två som jag jobbar med just nu, de är inte där. De 

är väldigt långt bak i utvecklingen de hinner inte med. De har inte ens läst läroplanen, 

de tycker bara det är jobbigt att jobba med läroplanen.” 

Madelene uttrycker i detta utdrag att problemet är att hon inte har någon att prata med i form av en 

pedagogisk kompis eller kollega. Madelenes uttalande kan tolkas som objektiv modalitet då hon 

använder sig av begreppen är och har när hon förtydligar konstruktionen av den pedagogiska 

dokumentationen. I texten kan vi tolka att Madelene framställer sin egen agens som aktiv medan 

hennes arbetslags agens uttrycks som passiv då de är väldigt långt bak i utvecklingen, inte hinner, 

inte ens har läst läroplanen och tycker det är jobbigt. Detta resonemang kan få konsekvensen att 

oenighet kring dokumentationen uppstår och maktstrukturer konstrueras där en pedagog har mer 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen än de andra i arbetslaget. Madelenes text uttrycker 

att hon inte har någon att prata och resonera med kring den pedagogiska dokumentationen. Hon 

fortsätter sitt resonemang kring arbetslagets gemensamma engagemang och inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen: 

Utdrag intervju 3

“Eh och för att kunna prata med en pedagog då får jag oftast gå till en annan 

avdelning eller prata med vår förstelärare, men det är svårt att prata med vår 
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förstelärare eller en annan kollega som inte ens har sett processen. De bara ser bilder, 

men de är inte med i mina tankar och barnens tankar, så jag är nollad jämfört att kunna 

diskutera med någon annan, reflektera med någon annan det går inte för mig känner 

jag just nu. Så jag skulle vilja haft någon kollega som man kan reflektera med.”

Madelene uttrycker för att få möjlighet att reflektera kring sin dokumentation får hon ofta gå till en 

annan avdelning eller prata med deras förstelärare eller en annan kollega. Men de har inte sett 

processen utan får enbart ta del av bilder. Madelene uttrycker att de som hon delger 

dokumentationen med inte är med i hennes eller barnens tankar. Madelenes uttalande uttrycks som 

subjektiv modalitet då hon utgår från sina personliga värderingar. Detta grundar vi på att uttalandet 

utgår från jag och dem. Vi ställer hypotesen då Madelenes uttalande utgår från jag och dem och 

hennes tidigare uttalande om hennes kolleger kan konsekvensen bli att hennes kollegor känner sig 

uteslutna vid reflektionerna när de konstruerar pedagogisk dokumentation. Utgår Madelene istället i 

från vi när hon talar om skapandet av den pedagogiska dokumentationen kan konsekvensen bli att 

hennes kollegor konstruerar tid och intresse för att bli delaktiga i reflektionerna. 

Som vi tidigare har behandlat, i avsnittet; Pedagogisk dokumentation, handlar dokumentation till 

stor del att pedagogen reflekterar kring den i arbetslaget. Detta resonerar även Mia om i utdraget 

nedanför:   

Utdrag intervju 2

“Sen får man sitta och reflektera själv och sånt till slut. Eller så gör man det i på 

avdelningen med barnen alltså jag gör det med barnen den kan jag göra när som helst, 

men med sina kollegor får du göra isåfall i förbifarten du, du och det är inte bra.”

Även Mias resonemang i texten kan tolkas som att hennes agens i skapandet av den pedagogiska 

dokumentationen är aktiv då hon uttrycker sig som tillexempel, Sen får man sitta och reflektera 

själv och sånt till slut och alltså jag gör det med barnen men å andra sidan kan vi tolka den sista 

delen i hennes resonemang, men med sina kollegor får du göra isåfall i förbifarten, som att 

arbetslaget aggens som helhet är passiv. Detta då pedagogen använder sig av begreppet isåfall när 

hon talar om arbetslagets insats i den pedagogiska dokumentationen. Affiniteten i Mias text ovan 

uttrycks som stark då Mia säger påståendet med övertygelse då hon uttrycker att får man, gör man, 

får du och är inte bra. Utifrån vår analys av Mias text kan vi ställa hypotesen att när pedagoger 

konstruerar den pedagogiska dokumentationen enskilt eller tillsammans med barnen skapas 

möjligheten att ha inflytande. Men när arbetslaget skapar den pedagogiska dokumentationen 

gemensamt är det svårt att avläsa vem som har inflytande då de inte framkommer i texten.  
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I texten nedan resonerar Madelene kring vad man tycker: 

Utdrag intervju 3

“Jättemycket och tungt för man tycker att man gör dokumentationer och man tycker att 

man är stolt, men sen just det här reflektion i pedagogisk dokumentation gör så mycket 

mer, och hinna reflektera med barnen gör att man blir bara så matt när man tänker på 

pedagogisk dokumentation.”

Madelenes uttalande kan tolkas ur två olika perspektiv, ett då man tycker vilket kan tolkas som hon 

tycker, å andra sidan kan vi tolka det som när hon talar om man är en allmän åsikt. Madelenes 

uttalande tolkar vi ur objektiv modalitet då hennes resonemang kan tolkas som sanning för henne då 

hon uttrycker sig med begreppet tycker. Hon ger inte mycket tolkningsutrymme i och med 

tyckandet. Madelenes uttalande berättar att hon tycker att dokumentationer man gör är man stolt 

över. Med hänsyn till detta kan vi tolka att agensen i uttalandet är passiv då hon inte utgår från jag 

perspektiv utan talar om man. Vem står man för? Vi ställer oss hypotesen att man står för 

arbetslaget. Men å andra sidan kan det även vara ett uttryck för att hon inte står bakom uttrycket 

utan distanserar sig. Detta genom att använda begreppet man som är tolkningsbart. Utifrån det här 

resonemanget ställer vi oss hypotesen att Madelene i skapandet av dokumentation inte upplever att 

hon har inflytande, av den anledningen använder hon sig av begreppet man. Det konstrueras 

mönster där Madelene konstruerar hinder som att hinna reflektera. Ett sådant uttalande kan tolkas 

som att hon distanserar sig från sitt ansvar kring skapandet av den pedagogiska dokumentationen.   
  

I kategorin; Kollegor och arbetslagets betydelse för den enskilde pedagogens inflytande, kan vi i 

relation till den sociala praktiken avläsa att pedagogerna i studien har svårt att få ihop skapandet av 

pedagogisk dokumentation tillsammans med kolleger och arbetslag. Detta då vi i uttalande i 

kategorin kan tolka att pedagogerna konstruerar ett jag mot dem. Detta grundar vi på uttalande som 

ehm men problemet är i mitt arbetslag att eh jag har ingen att prata med och men med sina 

kollegor får du göra isåfall i förbifarten. Med hänsyn till kategorins resultat ställer vi oss hypotesen 

att det kan skapas en tvist mellan pedagogerna vid konstruktionen av den pedagogiska 

dokumentationen och konsekvensen av detta kan bli att dokumentationen inte tillför arbetslaget 

något positivt. 
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5.4 Reflektionstidens betydelse. 

Ett mönster som blivit synligt för oss är att tillgång till tid är en avgörande del för inflytande i 

skapandet av den pedagogiska dokumentationen. En kategorisering som framkom tydligt när vi 

analyserade vår transkribering var att pedagogerna uttryckte att tiden är en viktig faktor vid 

skapandet av pedagogisk dokumentation men att de upplever att de inte får tillgång till den tiden 

som de är i behov av. Detta grundar vi på uttalande som men får man reflektionen med sitt 

arbetslag, reflektion med barnen och ser att cirkeln blivit sluten (skratt i rösten) som jag säger, så 

är det pedagogisk dokumentation, pedagogisk dokumentation skulle finnas utöver sin planeringstid, 

hinna reflektera med barnen gör att man blir bara så matt när man tänker på pedagogisk 

dokumentation. Vi har i detta avsnitt tolkat begreppen reflektion och planering som uttryck för tid.  

Forskaren har i den här texten frågat Marie om hon anser att den pedagogiska dokumentationen är 

stimulerande att arbeta med. Marie berättar att det tycker hon att den är, men att det är viktigt att 

reflektionen inte bara stannar utan man går vidare med det: 

Utdrag intervju 1

“Nu kan jag bara prata utifrån mig själv, men ja det tycker jag absolut, just det här med 

reflektionstiden som man har eller som man gör både lite med sig själv och sina 

kolleger. Alltså vad är det egentligen vi sett och hur ska vi gå vidare, att det inte bara 

stannar där utan går vidare med det hur kan man utforska.”

I texten resonerar Marie kring pedagogisk dokumentation. Samtidigt som Marie bemöter frågan att 

hon tycker att dokumentation är stimulerande med ja det tycker jag absolut så resonerar hon kring 

reflektionstiden som man har eller som man gör både lite med sig själv och sina kolleger men att 

den inte får bara stannar där utan går vidare med det hur kan man utforska. Maries resonemang 

kan tolkas som att det är stimulerande att arbeta med dokumentation om de får tillgång till 

reflektionstid och får möjlighet att fördjupa och utforska den. Maries uttalande uttrycks till en 

början som svag affinitet då hon uttrycker sig med nu kan jag bara prata utifrån mig själv men går 

sedan över till att bli stark affinitet då hon använder sig av begrepp som tycker jag, har, gör och är. 

Vi ställer oss hypotesen att anledningen till att hon i början av sitt uttalande svarar med svag 

affinitet kan vara för att hon inte vill svara för någon annan, detta grundar vi med hänsyn till vårt 

tidigare resultat i kategorin; Pedagogens egna inflytande. Vi tolkar det som att det råder delad 

mening i verksamheten kring den pedagogiska dokumentationens syfte. Att hon sedan går över till 

stark affinitet när hon resonerar kring reflektionstid och hur den bör användas kan tolkas som att 

hon har en klar åsikt om vad hon anser om reflektionstiden och vad den bör innehålla. Detta kan 
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tolkas som att reflektionstiden är viktig då den ska innehålla vissa förutbestämda faktorer. 

Faktorerna som Marie uttrycker som vad är det egentligen vi sett och hur ska vi gå vidare och att 

det inte bara stannar där utan går vidare med det hur kan man utforska.  

Mia resonerar även hon i kommande text kring reflektionstid som en framstående element vid 

skapandet av pedagogisk dokumentation. 

Utdrag intervju 2

“och då (paus) då är den inte så givande men får man reflektionen med sitt arbetslag, 

reflektion med barnen och ser att cirkeln blivit sluten (skratt i rösten) som jag säger, så 

är det  pedagogisk dokumentation.”

Mia uttalar sig genom att tala om den pedagogiska dokumentationen som att cirkeln bilvit sluten 

genom reflektion med sitt arbetslag och reflektion med barnen. Detta uttalande kan tolkas som att 

Mia talar om den pedagogiska dokumentationen som en process som är under ständig konstruktion 

då hon uttrycker att cirkeln blivit sluten. För att detta ska bli möjligt är avdelningen i behov av tid 

för reflektion med barnen och arbetslaget uttrycker hon. Mia fortsätter resonera kring 

reflektionstiden när forskaren frågar Mia om hon anser att hon har tillgång till de verktyg hon är i 

behov av för den pedagogiska dokumentationen: 

Utdrag intervju 2

“eh eh eh vi har vår planering och den ska innefatta så mycket annat, SÅ! så nä jag 

tycker inte det och jag tycker vi skulle behöva ehh (paus) pedagogisk dokumentation 

skulle finnas utöver sin planeringstid, för där ska du dokumentera ditt, du ska 

dokumentera arbetslagets, du ska dokumentera framförallt barnens.”

Mia uttrycker att de har tillgång till planering men den ska innefatta så mycket annat. Hon fortsätter 

i uttalandet att berätta att hon tycker att de är i behov av mer tid då hon uttrycker pedagogisk 

dokumentation skulle finnas utöver sin planeringstid. Detta kan tolkas som att pedagogen upplever 

att tiden inte räcker till för att genomföra all dokumentation. Agensen i Mias uttalande kan tolkas 

som passiv och distanserande då hon uttrycker sig kring planering och planeringstiden som något 

hon och hennes arbetslag är i behov av för mer ärenden än pedagogisk dokumentation. Vi ställer då 

hypotesen att Mia önskar att hon och arbetslaget har mer aktiv agens i inflytandet av den 

pedagogiska dokumentationen men att bristen på tid kan skapa konsekvenser för inflytandet. Detta 

då hon resonerar kring att där ska du dokumentera ditt, du ska dokumentera arbetslagets, du ska 

dokumentera framförallt barnens. Det kan tolkas som att det är många parter som ska involveras i 
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den pedagogiska dokumentationen och att det krävs mer tid för att bemöta de olika parter som 

involveras i den.  

I vår analys av kategorin; Reflektionstidens betydelse, kan vi i relation till den sociala praktiken 

avläsa att pedagogerna i studien uttrycker att vid konstruktionen av pedagogiska dokumentationen 

är möjligheten till tid en viktig faktor och tiden gestaltar en maktstruktur. Med hänsyn till 

pedagogernas uttalande kan vi tolka att de upplever avsaknad av tid då den pedagogiska 

dokumentationen ska innehålla så mycket. Med hänsyn till vårt resultat kan vi dock inte avläsa vem 

det är som styr över innehållet och tiden. Utifrån de här resonemanget ställer vi hypotesen vem det 

är som styr över tiden? Eller om det är pedagogerna själva som skapar hinder i form av tidsbrist då 

de inte har de redskap och kunskaper som de är i behov av när de konstruerar den pedagogiska 

dokumentationen. 

6. Diskussion 
6.1 Chefen  

I vår studie påvisar resultatet att pedagogerna återkommande resonerar kring förskolechefens roll i 

relation till dokumentation. Resultatet kan tolkas som det konstruerats en maktstruktur där 

pedagogerna i studien uttrycker att de utformar den pedagogiska dokumentationen beroende på hur 

förskolechefen vill att den ska konstrueras. Lindgren Eneflo (2014) uttrycker att för pedagogisk 

dokumentation ska vara meningsfull krävs det att organisationen är välfungerande. Om vi sätter 

detta i relation till den kommunikativa händelsen med Madelene som uttrycker att hon inte 

konstruerar pedagogisk dokumentation för sin egen skull, utan att hon gör det för chefen, vilket 

även de andra pedagogerna benämner, kan konsekvensen bli att dokumentationen inte blir 

meningsfull. Detta menar vi kan konstruera dilemman i verksamheten. Lindgren Eneflos (2013) 

resultat behandlar att pedagogens samtalsfokus med den pedagogiska dokumentationen är vilka 

organisatoriska lösningar som bör förändras. Detta resultat kan vi relatera till vårt resultat och vi 

menar att konsekvensen för skapandet av dokumentation kan bli negativ. Detta grundar vi utifrån 

vad vi kan utläsa av vårt resultat där pedagogerna resonerar kring när sitt uppdrag med den 

pedagogiska dokumentationen är att den konstrueras för cheferna. 

En annan konsekvens vi kan utläsa av vårt resultat är att det konstrueras brist på förtroende för 

chefen vilket Madelene visar när hon säger att ”just nu känner jag för förskolechefen. Ehm, 

verkligen punkt.” Att pedagogerna inte känner stort förtroende för sin förskolechef kan få 
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konsekvensen att chefens inflytande över sin personal blir ofördelaktig. Detta då de konstruerar 

dokumentationen bara för att få ett bra jobbat och inte för att dokumentationen ska tillföra dem 

något eller utveckla verksamheten. Resultatet kan utläsas som att det då skapas ett vi mot dem 

vilket kan försvåra kommunikationen mellan de olika parterna och då kan dilemman kring vad som 

förväntas av den pedagogiska dokumentationen skapas. Lindgren Eneflo (2014) behandlar det här 

ämnet i sin studie där hennes resultat påvisar att det upplevs från pedagoger att det finns en del 

obesvarade frågor och osäkerhet vad gäller konstruktion av pedagogisk dokumentation. 

Alvestad och Sheridans (2014) resultat i sin studie behandlar att pedagoger inte vet vad som 

förväntas av dem och att konsekvensen blir att de konstruerar olika dokumentationer beroende på 

vem som är mottagare. Detta kan även utläsas i vårt resultat i citat som “Alltså ska jag dokumentera 

för att föräldrarna ska läsa det eller för att min chef ska klappa mig på axeln och säga det är 

jättebra eller är vi här för barnen för att de ska lära sig?”. En annan tydlig indikation på detta får 

vi i Maries frågeställning om för vem man gör den pedagogiska dokumentationen. I detta uttalandet 

utläser vi att hon resonerar att förskolans diskursiva praktik innehåller olika parter som ska ta del av 

den pedagogiska dokumentationen. I relation till vårt resultat drar vi hypotesen att pedagogerna 

uttalar att de vill ha mer inflytande över den pedagogiska dokumentationen. För att pedagogen ska 

kunna få mer inflytande kan vi avläsa ifrån vårt resultat att syftet där pedagogen skapar 

dokumentation för chefen bör balanseras, annars kan konsekvensen bli att konstruktionen av 

pedagogisk dokumentation skapar dilemman i verksamheten. 

6.2 Men barnen då?  

En hypotes som vi kan avläsa av vårt resultat från kategorin; Pedagogens egna inflytande, är att 

pedagogerna i studien uttrycker att deras syfte med att dokumentera är för barnens skull men när vi 

avläser vad som är framträdande när pedagogerna uttalar sig är det chefer, tid och pedagogerna 

själva som är de mest framträdande parterna. Detta blir tydligt för oss då pedagogerna uttrycker sig 

för barnen men sen samtidig. I det här uttalande uttrycker sig pedagogen i studien med begreppet 

men när hon berättar om att den pedagogiska dokumentationen främst konstrueras för barnen. Men 

kan, i den här situationen, tolkas som att barnet inte är i fokus vid skapandet av den pedagogiska 

dokumentationen. Vårt resultat kan vi relatera med vad Alvestad och Sheridan (2014) beskriver i sin 

studie, istället för att det är barnens intressen som uppmärksammas är det snarare lärarens syn på 

barns intressen som synliggörs. Men å andra sidan kan vi avläsa från Madelenes kommunikativa 

händelse att hon inte vet om hon blir en bättre pedagog för barnen när hon konstruerar pedagogisk 
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dokumentation. Med hänsyn till hennes uttalande ställer vi hypotesen om den pedagogiska 

dokumentationen tillför barnen det den är ämnad för eller om pedagoger konstruerar den för chefen. 

I vår analys av kategorin ställer vi en hypotes att konsekvensen för den sociala praktiken kan bli att 

den pedagogiska dokumentationen inte konstrueras för barnen vilket kan innebära ytterligare en 

konsekvens, att pedagoger inte ser betydelsen av den pedagogiska dokumentationen. Lindgren 

Eneflo (2014) behandlar i sin studie detta ämne och resonerar då kring att det upplevs från 

pedagoger att det finns en del obesvarade frågor och osäkerhet vad gäller pedagogisk 

dokumentation. Även Lenz Taguchi (2013) behandlar ämnet och hon uttrycker att det aldrig förut 

har varit sådan fokus på att dokumentera och utvärdera våra verksamheter som det är idag. Detta 

anser vi kan ha betydelse för hur pedagogerna i denna studie resonerade kring deras inflytande i 

pedagogisk dokumentation. Lindgrens (2012) resultat påvisar att pedagogerna skapar en vi-

gemenskap där de gör skillnad på vuxna och barn, där vi står för vuxna och barnen dem när de 

konstruerar digital pedagogisk dokumentation. Om vi sätter de här diskussionerna i relation till 

vilka maktstrukturer vi kan avläsa från pedagogernas uttalanden i studien kan det tolkas som att 

pedagogens inflytande för att konstruera dokumentation för barnen styrs av chefen, tiden och 

arbetslaget men även själva syftet med att skapa den för barnen.  

6.3 Arbetslaget  

I studiens resultat kan vi avläsa ett mönster i kategorin; Kollegor och arbetslagets betydelse för den 

enskilde pedagogens inflytande, att pedagogerna i studien har svårt att få ihop skapandet av 

pedagogisk dokumentation tillsammans med kolleger och arbetslag. Detta då vi kan tolka olika 

maktstrukturer i arbetsfördelningen. Pedagogernas uttalande som vi har behandlat i vårt resultat kan 

tolkas som att de konstruerar ett jag mot dem vid skapandet av pedagogisk dokumentation. Detta 

grundar vi på uttalande som ”Ehm men problemet är i mitt arbetslag är att eh jag har ingen att 

prata med och men med sina kollegor får du göra isåfall i förbifarten.” Med hänsyn till resultatet 

kan hypotesen att det skapas en tvist mellan pedagogerna vid konstruktionen av den pedagogiska 

dokumentationen ställas och konsekvensen av detta kan bli att dokumentationen inte tillför 

arbetslaget något positivt. I Elfströms (2013) studie behandlar hennes resultat att pedagogerna 

uttrycker att konsekvensen av pedagogisk dokumentation kan innebära att den konstrueras för att 

möjliggöra att pedagogen ska kunna möta sitt pedagogiska uppdrag, förskolans läroplan och barnet 

här och nu. Å andra sidan kan vi avläsa från Lindgren Eneflos (2013) resultat att pedagogens 

samtalsfokus med den pedagogiska dokumentationen är vilka organisatoriska lösningar som bör 

förändras. När vi sätter vårt resultat i relation till de studierna kan vi i vår studie avläsa liknande 
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resultat som Lindgren Eneflo men att den enskilde pedagogen har en intention att bemöta 

dokumentationen på samma sätt som pedagogerna i Elfströms studie bemöter den. Detta kan få 

konsekvensen att oenighet kring dokumentationen uppstår och maktstrukturer konstrueras där en 

pedagog har mer inflytande i den pedagogiska dokumentationen än de andra i arbetslaget. Å andra 

sidan berör Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) ämnet och problematiserar att 

konstruktionen av pedagogisk dokumentation kan vara svår, då deras studie behandlar att det kan 

vara svårt att både vara aktiv pedagog och dokumentera samtidigt. Om vi tolkar vårt resultat utifrån 

deras problematisering kan detta vara ett argument till att det konstrueras maktstrukturer i 

arbetslaget när de skapar dokumentation. 

När vi analyserade vårt resultat ställde vi även hypotesen att när pedagoger konstruerar den 

pedagogiska dokumentationen enskilt eller tillsammans med barnen skapas det möjlighet till 

inflytande för den enskilde pedagogen. Men när arbetslaget skapar den pedagogiska 

dokumentationen gemensamt var det svårt att avläsa vem som hade inflytande då de inte 

framkommer i texten utan då resonerade pedagogen med begrepp som man gör. Vi ställde oss 

frågan vem man står för? Står det för arbetslaget? Eller den enskilde pedagogen? Men å andra sidan 

kan det även vara ett uttryck för att pedagogen inte står bakom uttalandet utan distanserar sig då 

genom att använda begreppet man som är tolkningsbart. Ett sådant uttalande kan då tolkas som att 

pedagogen distanserar sig från sitt ansvar kring skapandet av den pedagogiska dokumentationen. 

Detta kan få konsekvensen, som Kroeger och Cardy (2006) behandlar i sin studie, att många 

pedagoger anser att det är svårt att dokumentera i förskolan då de inte förstår dokumentationens 

syfte, vad de ska dokumentera, hur de effektiviserar dokumentationen och de anser att de har dåliga 

resurser till dokumentation.  

6.4 Tick tack, tick tack 

I vår analys kan vi avläsa ett mönster att pedagogerna i studien uttrycker att vid konstruktionen av 

pedagogiska dokumentationen är möjligheten till reflektionstid en viktig faktor. Men när vi 

analyserar pedagogernas uttalande upplever de att de har avsaknad av denna tid då den pedagogiska 

dokumentationen ska innehålla så mycket. Vi kan inte av vårt resultat avläsa vem det är som styr 

över innehållet och reflektionstiden. Men i relation till kategorin; Reflektionstidens betydelse, kan 

vi tolka som att det är chefen som bär ansvaret. Utifrån de här resonemangen ställer vi hypotesen 

om vem är det som styr över reflektionstiden? Är det pedagogerna själva som skapar hinder i form 

av tidsbrist då de inte har de redskap och kunskaper som de är i behov av när de konstruerar den 
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pedagogiska dokumentationen? Kroeger och Cardy (2006) behandlar ämnet då de resonerar kring 

att många pedagoger anser att det är svårt att dokumentera, att de inte vet hur de effektiviserar 

dokumentationen och de anser att de har dåliga resurser till dokumentation. Ett redskap som 

Elfström Pettersson (2014) studies resultat påvisar är att det är självklart att barn måste vara en del i 

processen. Med hänsyn till vad pedagogerna i vår studie resonerade kring kan vi å andra sidan, 

tolka pedagogernas uttalande som barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentation i form av 

reflektion som tidskrävande. Men å andra sidan behandlar Wien, Guyevskey och Berdoussis (2013) 

resultat att pedagogerna behöver ha rätt verktyg vid rätt tillfälle och veta vilket som passar till 

vilket. Deras resultat påvisar att hur mycket pedagoger än har studerat kring pedagogisk 

dokumentation så finns det ett behov av att utveckla dokumentationsarbetet både med nya tankar 

kring vad dem ska dokumentera och hur dem får barnen att bli involverade i dokumentationen. I 

relation till ovanstående resonemang kan vi tolka detta som genom att erbjuda pedagogen rätt 

redskap, att de ställer sig frågorna vad och hur, kan konsekvensen bli att pedagogen konstruerar 

mindre hinder för tidsaspekten i skapandet av dokumentation. De kan då konstruera inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen. Vilket är en annan hypotes vi kan avläsa från vårt resultat att 

pedagogerna saknar. Vi avläser att Mia önskar att hon och arbetslaget skulle ha mer aktiv agens i 

inflytandet av den pedagogiska dokumentationen men att bristen på tid kan skapa konsekvenser för 

inflytandet. Detta grundar vi i Mias uttalande; ”där ska du dokumentera ditt, du ska dokumentera 

arbetslagets, du ska dokumentera framförallt barnens.” 

6.5 Maktstrukturer 

I vår studie kan vi avläsa att pedagogers inflytande konstrueras av mönster som chefens roll, 

arbetslaget engagemang, barnens inflytande och möjlighet till reflektionstid. I Kochers (2008) 

studie framkommer det att den pedagogiska dokumentationen möjliggör att lärare blir engagerade i 

debatten om sitt lärande genom skapandet av den. När pedagogen konstruerar dokumentationen blir 

konsekvensen en engagerad pedagog som skapar pedagogiska diskussioner om hur de utformar sina 

verksamheter. I relation till vår studies resultat och Kochers resultat kan det tolkas som att genom 

att synliggöra vilka maktstrukturer som uppstår i sin verksamhet i relation till pedagogisk 

dokumentation kan verksamheten konstruera ett mer jämlikt inflytandet och på så viss kan 

pedagogen bli mer engagerad i sitt lärande.  

�33



6.6 Slutsats  

Utifrån vårt resultat och diskussion drar vi slutsatsen att reflektionstiden är den mest framträdande 

maktstrukturen, detta med hänsyn till att när pedagoger resonerade kring pedagogisk dokumentation 

var det frekvent återkommande att tiden konstruerar hinder för pedagogers inflytande i skapandet av 

pedagogisk dokumentation. Men å andra sidan kan chefen, pedagoger och arbetslaget skapa 

reflektionstiden själva och just därför kan de tillsammans konstruera balans i den pedagogiska 

dokumentationen.  

7. Metoddiskussion 
Denna studie är behandlad ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där vår utgångspunkt främst 

utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys. Socialkonstruktionistiskt synsätt är att det människan 

hör och ser aldrig kan tolkas som en ”spegelbild av verkligheten” vilket innebär att människan blir 

objektiv till händelserna. Händelserna bör istället ses som versioner och konstruktioner av 

verkligheten. Med hänsyn till dessa resonemang har valet av vår teori påverkat vårt resultat och vid 

val av annan teori hade resultat kunnat se annorlunda ut. Vårt resultat ska alltså inte tolkas som 

någon sanning utan som en version av en tolkning.   

Vi har utgått ur kvalitativ forskningsmetod där vi har som avsikt att möta studiens syfte. I studien 

deltog få deltagare. Vi valde detta med hänsyn till att vi fick möjlighet att fördjupa oss i deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter, men å andra sidan om vi hade valt att ha ett större antal deltagare hade 

möjligheten till att få en mer övergripande bild av vårt ämne möjliggjorts. Vårt val att utgå från ett 

bekvämlighetsurval kan å ena sidan vara ett lämpligt val för vår studie då en av oss varit på 

förskolan vid ett flertal perioder och har god kontakt med personalen. Å andra sidan om vi valt en 

förskola som var okänd för oss båda skulle möjligheten för att få ett annat perspektiv på vårt ämne 

möjliggjorts och vi hade då i högre grad varit fördomsfria kring verksamheten och nått ett annat 

resultat. Då vi har ett förtroende för de valda pedagogerna så möjliggörs det att pedagogerna ger ett 

mer tillförlitligt svar även på frågor som kan anses kontroversiella. På grund av att urvalet är litet 

och målinriktat är studiens resultat inte generaliserbart. 

Den semistrukturerade intervjun menar vi gynnar vår studie då pedagogen som blir intervjuad får 

möjlighet att svara utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Intervjun kan på så sätt fördjupas och 

synliggöra makt och vilka maktstrukturer som präglar verksamheten som eventuellt inte hade 

framkommit vid en annan intervjuform. Vi hade å andra sidan kunnat använda oss av 
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fokusgruppsamtal för att studera hur pedagoger resonerar kring den pedagogiska dokumentationen. 

Detta skulle kunna främja vår studie då pedagogerna hade fått möjlighet att delge varandra sina 

erfarenheter och vi skulle nått ett annat resultat. Orsaken till att vi valde bort denna form av intervju 

var att vi inte ville få svar där pedagogerna påverkades av varandra.  

Vårt val att använda oss av kritisk diskurs analys som analysverktyg har även det påverkat vårt 

resultat. Detta då vi enbart har studerat hur pedagoger resonerar kring den pedagogiska 

dokumentationen med hjälp av Faircloughs analysverktyg. 

7.1 Studiens bidrag 

Med vår studie vill vi bidra till en ökad medvetenhet kring makt och maktstrukturer i den 

pedagogiska dokumentationen i förskoleverksamheten. Detta då vi vill närma oss balans i 

inflytandet för alla parter i den pedagogiska dokumentationen. Den här studien kan även bidra på en 

samhällsnivå då den pedagogiska dokumentationen kan bidra till medvetenhet om utveckling och 

lärande. Det här är ett aktuellt ämne på grund av rådande diskussioner om skolans dåliga resultat 

och regeringen vill av den anledningen satsa på resurser redan i förskolan för att förbättra 

resultaten . Genom att synliggöra maktstrukturerna och närma oss balans i inflytandet kan 5

möjligheten till att den pedagogiska dokumentationen utvecklas och bidrar med värdefull kunskap 

till rådande diskussion. 

7.2 Vidare forskning 

Vidare forskning kring detta ämne anser vi bör bli att synliggöra hur verksamheter kan konstruera 

reflektionstiden mer effektivt så att möjlighet till balans skapas i konstruktionen av pedagogisk 

dokumentation. Det här grundar vi på resultatet i vår studie som påvisar att tiden är en viktig faktor 

för den pedagogiska dokumentationen. Vi utläser även från vårt resultat att ett annat intressant 

område att vidare utforska hade varit att studera hur samtliga instanser som berörs av den 

pedagogiska dokumentationen resonerar kring den. Detta för att få ett vidare perspektiv på makt-

aspekter inom den pedagogiska dokumentationen i förskoleverksamheten.  

 Vi hänvisar till förskolelyftet som erbjuds personalen inom förskolan5
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Bilaga 1: Semistrukturerad intervju 

Börja med övergripande frågor:  

Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

Vad är din första tanke när jag säger pedagogisk dokumentation? 

Hur tänker du då? Förklara  

1. Anser du att den pedagogiska dokumentationen är stimulerande att arbeta med? 

2. Hur går ni till väga när ni gör den pedagogiska dokumentationen? 

3. Vad ser du för syfte med den pedagogiska dokumentationen?  

4. Ser du den pedagogiska dokumentationen främst som ett redskap för arbetslaget, för barnen eller 
för högre instanser (ex, förskolechefer)? 

5. Anser du att ni har möjlighet att möta “kraven” från högre instanser?  

6. Får ni hjälp att omvandla kraven så att ni får ner det på rätt nivå för golvet?  

7. Vilka för och nackdelar ser ni med den pedagogiska dokumentationen? 

8. Hade du velat arbeta med dokumentation på något annat sätt? I såfall hur? 

9. Hur anser du att du får stöttning av din chef? 

10.  Får du stöttning i form av att du får tillräckligt med reflektionstid och även rätt verktyg och 
kunskap för att kunna utforma den pedagogisk dokumentationen? 



Bilaga 2: Informationsbrev 

Här kommer lite information kring den studie som vi önskar att du medverkar i. Vi är två studenter 
ifrån Halmstad Högskola som nu genomför vårt examensarbete. Vi studerar hur olika 
maktstrukturer konstrueras i den pedagogiska dokumentationen. Vår studie utgår från att den 
pedagogiska dokumentationen är ett komplext arbetssätt där det är oklart för pedagoger varför men 
arbetar med det och man konstruerar därav hinder för arbetet. effekten av (detta menar) vi blir att 
pedagoger saknar motivation för arbetet med pedagogisk dokumentation, vi vill därav studera de 
olika maktstrukturerna som konstrueras inom den pedagogiska dokumentationen. Med 
maktstrukturer menar vi inflytande, alltså vilka som har inflytande i den pedagogiska 
dokumentationen. Detta utifrån pedagogers perspektiv. Vi kommer genomföra en studie som 
baseras på intervjuer och är av den anledningen i behov av din hjälp. I vår forskning följer vi strikt 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks som individskyddskrav. 
Dessa områden är informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev. Konfidentialitetskravet 
innebär att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant 
sätt att utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 
insamlats endast kommer användas för forskningsändamål. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via: 

Johanna Karlsson - 07307590449 och mail:johannaelinkarlsson@gmail.com 
Emma Stjernström- 0735200674 och mail:emmastierna@gmail.com 
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Telefon: 035-16 71 00
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