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Sammanfattning 
Då dokumentation i förskolan är aktuellt och omdiskuterat, så har vi i det här examensarbetet 

valt att utgå från detta område med inriktning på hur personal på förskolan talar om barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen. För att undersöka det här har vi utgått från följande 

frågeställningar: Vilka diskussioner förs i relation till barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen? och Vilka hänsynstaganden ger personalen uttryck för i relation 

till barns delaktighet i dokumentationsprocessen? Den teoretiska utgångspunkten för studien 

vilar på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och därmed fokuseras innehållet till de 

språkliga interaktionerna. Studien har utformats utifrån en kvalitativ ansats genom att 

personalen diskuterat tillsammans i tre fokusgrupper. Det insamlade materialet från samtalen i 

fokusgrupperna analyserades utifrån diskurspsykologin.  

 

I det insamlade materialet framkom tre huvuddrag som kännetecknar personalens samtal om 

barnens delaktighet i dokumentationsprocessen: Hänsynstagande till barn i 

dokumentationsprocessen, Barns delaktighet i dokumentationen: möjligheter och svårigheter 

och Dokumentationens betydelse för barn. Utifrån det här resultatet blir det tydligt att det inte 

finns en sammantagen förståelse hos personal av hur barns delaktighet kan ta sig uttryck i 

dokumentationsprocessen. Men ett övergripande resultat visar på hur barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen till stor del baseras på barnens språkliga förmåga. Den här 

delaktigheten relateras också främst till barnens uttryck i förhållande till 

dokumentationsbilderna.  

 

 

 

Nyckelord: barns delaktighet, diskurspsykologi, dokumentation, dokumentationsprocess, 

förskola, personalens resonemang, retorik, samtal, språk. 
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Förord 
Examensarbetets titel är ett citat från en av personalen som deltog i vår studie och valdes för 

att spegla hur dokumentation kan uppfattas ute i förskolorna; både de svårigheter, men också 

de positiva aspekter som arbetet för med sig tillsammans med barnen. 

 

Vi har valt att skriva hela examensarbetet tillsammans, och har därför inte delat upp ansvaret 

för studiens olika delar emellan oss. Därför vill vi också tacka varandra för att ha klarat av 

detta tillsammans med vänskapen i behåll. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stöttat oss i vårt examensarbete, såväl våra 

handledare som våra kurskamrater, men främst den personal som ställt upp för oss genom att 

medverka i fokusgrupperna! Utan er hade detta arbete inte varit möjligt!  

 

TACK! 
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1. Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har vi successivt fått upp ögonen för dokumentationen och 

dess betydelse för arbetet på förskolan, men även att personalen arbetar på olika sätt och i 

olika stor utsträckning med dokumentationen. Utifrån våra erfarenheter har det dock blivit 

tydligt att många verksamma inom förskolan känner en osäkerhet och efterfrågar ytterligare 

kunskap kring detta område, däribland vi själva. Inför vårt kommande yrkesliv upplevde vi 

värdet av att utöka dels vår egen kunskapsgrund kring dokumentation, men även bidra med 

kunskap inom området som kan komma till användning för verksam personal inom förskolan. 

Som ett förarbete till detta examensarbete har vi både gjort forskningsöversikter och ett 

verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på dokumentationsprocessen utifrån personalen 

och barnen. I verksamhetsutvecklingsprojektet var utgångspunkten att öka barnens delaktighet 

i förskolans dokumentationsprocess genom att bjuda in dem i processens olika delar. Det blev 

synligt att barnen vill vara delaktiga om de ges förutsättningarna utifrån sin kunskap och när 

deras intressen tas till vara. Med grund i detta väcktes intresset för att rikta fokus mot dem 

som skapar dessa förutsättningar och därför är det nu personalens förhållningssätt, alltså hur 

de ser på och tar ställning till, barnens delaktighet i dokumentationsprocessen som detta 

examensarbete bygger på.  

 

Att dokumentation är ett aktuellt område blev synligt inte minst år 2010 när förskolans 

läroplan reviderades och det nya kapitlet om uppföljning, utvärdering och utveckling tillkom, 

som förstärker att förskolan ska arbeta systematiskt med dessa delar för att upprätthålla 

förskolans kvalitet. Dokumentationen fick då en mer framträdande roll i förskolans utveckling 

för att arbetet ska kunna bidra till varje barns utveckling och lärande (Lpfö -98, rev, 2010). I 

det nya kapitlet, som belyser dokumentationsuppdraget, lyfts även vikten av att personalen är 

väl förtrogna med barnens erfarenhetsvärld, vilket inbegriper deras kunskaper och 

meningsskapanden samt intressen på förskolan (ibid.). För att personalen ska kunna få en 

djupare kunskap om barnen menar vi att de behöver bjudas in i dokumentationsuppdraget. Är 

barnen delaktiga kan de förmedla sina erfarenheter och kunskaper på ett sätt som inte blir 

möjligt när personalen själva gör antaganden utifrån vad som blir synligt för dem i deras eget 

arbete med dokumentationen. I det stödmaterial som Skolverket (Palmer, 2012) utformat för 

att vägleda personal i det nya kapitlet förs det fram att hela dokumentationsprocessen med 

fördel kan göras tillsammans med barnen. En grund för att barns delaktighet ska tillvaratas är 

beroende av vilken syn och inställning personalen har. Detta är något som Skolverket (2013) 

för fram genom att belysa hur personalens förhållningssätt speglar deras sätt att handla på 

förskolan.  

 

Det som står i fokus i denna studie är därför personalen och deras förhållningssätt gentemot 

barnens delaktighet i dokumentationsprocessen. För att ta reda på detta har vi sett till retoriken 

i vad personalen säger i gemensamma samtal. Med retorik menar vi de genomgripande och 

utmärkande drag som träder fram i personalens uttryck i dessa gemensamma samtal (Potter, 

1996). 
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    1.2. Bakgrund 
För att spegla dokumentationens framväxt lyfts här aspekter som präglat och präglar 

förskolans arbete med dokumentationen, samt hur den pedagogiska dokumentationen fått 

genomslag i dokumentationsarbetet. Slutligen berörs också barnens delaktighet. På så sätt vill 

vi med denna bakgrund försöka bidra med en helhetlig bild bakom studiens område.  

     1.2.1.  Dokumentation 

Intresset för att dokumentera barn är inget nytt fenomen i förskolan, utan det infann sig redan 

runt 1930-talet, i form av barnobservationer. Då var syftet att dokumentera barn utifrån olika 

scheman för att bedöma det individuella barnet och hur långt det kommit i sin utveckling i 

relation till vad som förväntades utifrån deras ålder (Palmer, 2012). Dessa scheman fungerade 

sedan som riktlinjer i personalens planeringsarbete. Den som observerade skulle heller inte 

påverka barnen under observationerna, och därför konstruerades även särskilda 

observationsrum på vissa förskolor. Då kunde barnen fungera ostört, medan personalen kunde 

se deras interaktion genom ett fönster som barnen inte kunde se igenom. Inför ett 

föräldrasamtal sammanställdes dokumentationerna och personalen presenterade bedömningen 

av barnets utvecklingsnivå för föräldrarna. Idag ligger dock inte fokus på bedömning av det 

individuella barnet, utan enligt läroplanen (2010) syftar dokumentationen till att utveckla 

förskolan för att på så sätt bidra till barnens lärande. Dokumentationen som genomförs på 

dagens förskola kan bestå av observationer av olika slag, med skiftande fokus, som 

exempelvis samarbetsförmåga och språkutveckling. För att registrera vad som händer kan 

olika hjälpmedel användas, så som kamera, papper och penna, videokamera, och så vidare. På 

så vis är dokumentationens syfte att se tillbaka på vad som har skett (Lenz Taguchi, 2013).  

 

Under 1990-talet skedde en förändring i arbetet med dokumentationerna i Sverige. Influerat 

av förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia introducerades pedagogisk 

dokumentation som ett redskap för verksamheten. Detta utvecklades under 1960-talet, med 

ledning av pedagogen Loris Malaguzzi (Lenz Taguchi, 2013). Enligt Lenz Taguchi syftar 

pedagogisk dokumentation till reflektionsprocessen kring det som dokumenterats. Detta kan 

både innefatta reflektion mellan personal, men också mellan personal och barn, det är alltså då 

dokumentationen blir pedagogisk. I den pedagogiska dokumentationen reflekteras det kring 

vad som går att utläsa av dokumentationen. Utifrån detta konstrueras grunden för det fortsatta 

arbetet, vilket medför att den pedagogiska dokumentationen är något som strävar framåt då 

den synliggör nya aspekter. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) lyfter också 

pedagogisk dokumentation, men utifrån en annan ingång. De menar att det är beroende på hur 

dokumentationen används i relation till dess syfte som avgör om den blir pedagogisk eller 

inte. Vidare relaterar de dokumenterandet till förskolans systematiska kvalitetsarbete i större 

utsträckning genom att den bildar ett underlag för den utvärdering som görs. Enligt Sheridan 

och Pramling Samuelsson ska dokumentationen fungera som en väg för det fortsatta lärandet i 

utformandet av förskolan, för att på så sätt kunna utmana barnen vidare i sina lärprocesser. I 

samband med detta betonas att dokumentationen inte handlar om att spegla det slutliga 

resultatet. 

1.2.2. Barns delaktighet 

Palmer (2012) menar även att personalen med fördel kan göra barnen delaktiga i arbetet med 

dokumentationen. När barnen är med i dokumentationsprocessen visar de på samarbetsvilja; 
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de är intresserade av varandras uttalanden och hur andra gjort. Palmer påtalar att oavsett ålder 

bör barnen bjudas in i dokumentationsprocessen. Om barnen får ta del av dokumentationen 

både visuellt och genom samtal kan detta inspirera och utmana barnens fortsatta lärande. I 

förhållande till barns delaktighet i dokumentationsprocessen tar Palmer (2012) stöd av 

läroplanen. I läroplanen (2010) framgår det att förskolan är en arena som ska sträva efter att 

barnen ges möjlighet till inflytande över sin vardag på förskolan. Även i Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) framhålls barnens rättigheter till inflytande och att de ska kunna påverka sin 

situation. I den trettonde artikeln lyfts barnens rätt till yttrandefrihet, samt att barnet ska ges 

möjlighet att uttala sig genom olika uttrycksformer. Utifrån detta ser vi att barns delaktighet är 

något som bör prägla verksamheten, och då också utgöra en grund i 

dokumentationsprocessen. Detta både för att arbeta i enlighet med läroplanen, men också i 

enlighet med barnkonventionen som på ett globalt plan berör barnets rätt till att göra sin röst 

hörd.  

 

     1.3. Problemområde 

Flera studier har riktat fokus mot personalen och deras arbete med dokumentationsprocessen 

på förskolan, vilket visat de svårigheter, men även den osäkerhet som finns kring denna 

process (Buldu, 2010; Emmoth, 2014; MacDonald, 2007). Emmoth (2014) är en av dem som 

påtalar att osäkerheten, hos deltagarna i hennes studie, blivit mer påtaglig sedan det nya 

kapitlet om dokumentation tillkom i läroplanen. Svårigheterna kretsar kring arbetets praktiska 

funktion i verksamheten, såsom hur dokumentationen ska genomföras och vad som ska 

dokumenteras (Emmoth, 2014). Barnen och deras delaktighet berörs dock inte i någon större 

utsträckning i dessa studier eller i relation till de svårigheter som personalen upplevt i 

dokumentationsarbetet, även fast dokumentationsprocessen ska vara ett verktyg som främjar 

deras utveckling och lärande (Palmer, 2012; Lpfö -98, rev, 2010). Det finns dock lite befintlig 

forskning som fokuserar eller berör barns delaktighet i dokumentationsprocessen, trots att 

detta lyfts fram som betydande aspekter (Palmer 2012; Elfström Pettersson, 2013). Vi ser 

därför värdet av att rikta studien mot barnens delaktighet i dokumentationsprocessen genom 

att synliggöra hur personalen resonerar kring detta. Betydelsen av barns delaktighet stärks 

samtidigt av de studier som berör detta i relation till arbetet med dokumentationen. Elfström 

Pettersson (2013) påtalar att vikten bör förflyttas från hur dokumentationen konstrueras, till 

att istället fokusera på hur barnens initiativ tas tillvara i dokumentationsprocessen. Då 

dokumentationerna på förskolan ofta representerar barnen med deras erfarenheter och 

görande, blir det viktigt att även göra barnens röst hörd. Alnervik (2013) menar att barnen bör 

göras delaktiga i denna process, där de ska kunna påverka och konstruera dess innehåll, vilket 

överensstämmer med Grens (2007) autonomiprincip. För att barnen ska kunna vara delaktiga 

har personalen en avgörande roll då det är de som konstruerar dessa möjligheter i vardagen på 

förskolan (Alnervik, 2013). 

     1.4. Problemformulering 

Utifrån de aspekter som belysts framträder vikten av barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen, samt den avgörande roll som personalen har för att konstruera 

förutsättningar för detta. Hur personalen ser på och förhåller sig till barns delaktighet i 

dokumentationsuppdraget är därför centralt för hur det blir möjligt. Genom att personalens 

syn på delaktigheten i dokumentationen inte stått i fokus i tidigare forskning, ser vi vikten av 

att vidga kunskapen inom detta forskningsområde.  Vår studie är därför riktad mot att 
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synliggöra personalens förhållningssätt kring barns delaktighet i dokumentationsprocessen. På 

så sätt är vår intention att bidra med ytterligare infallsvinklar inom denna viktiga, men 

tämligen obeforskade del av dokumentationsområdet, genom att ta reda på hur personalen ser 

på barnens delaktighet i förhållande till dokumentationsuppdraget. 

     1.4.1. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur personal på förskolan talar om barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen. Genom användandet av diskurspsykologiska verktyg eftersträvas 

en djupare förståelse för det som personalen uttrycker i de gemensamma samtalen.  

     1.4.2. Frågeställningar 

 Vilka diskussioner förs i relation till barns delaktighet i dokumentationsprocessen? 

 Vilka hänsynstaganden ger personalen uttryck för i relation till barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen? 

     1.5. Begreppsdefinition 

För att tydliggöra vad några framträdande begrepp har för innebörd i detta arbete, följer här en 

definition av dessa. 

I denna studie används begreppet personal för att representera de förskollärare och 

barnskötare som arbetar på förskolan.  

Definitionen av dokumentation i studien är begränsat till att omfatta de dokumentationer som 

består av fotografier, videofilmer, det barnen skapat, samt de texter som skrivs i förhållande 

till dessa delar. Begreppet dokumentationsprocess används då vi ser värdet av att beröra hela 

arbetet med dokumentationen. På så vis är inte begreppet pedagogisk dokumentation 

framträdande i sig, då vi inte vill begränsa oss till återkopplingen och reflektionen kring själva 

dokumentationsmaterialet som detta avser. Därför ses istället hela processen, vari pedagogisk 

dokumentation ingår, som lika betydelsefull i förhållande till barnens delaktighet.  

I framskrivningen av studiens resultat kommer de roller vi intar att benämnas som Intervjuare 

1 och Intervjuare 2. 

I denna studie handlar retorik om det som personalen verbalt ger uttryck för, dock fokuserar 

det inte endast på det som enskilda individer uttrycker i samtal eller dessa uttryck i sig, utan 

istället handlar det om att se till hur språkliga attribut, såsom argument, används i 

interaktionen (Potter, 1996). 

2. Tidigare forskning 
Under detta kapitel framträder tidigare forskning som berör dokumentation och barn 

delaktighet. Då antalet studier som berör vår fokus på personalens syn på barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen är begränsat, har vi istället valt att lyfta studier som behandlar 

dokumentation och barns delaktighet var för sig för att på så sätt spegla det forskningsläge 

som är av relevans för examensarbetets inriktning.  

2.1. Dokumentation 

Här berörs tidigare forskning som knyter an till studiens inriktning som rör dokumentation. 

Dessa presenteras under de följande fyra temana; dokumentation som verktyg för personal, 

dokumentationens svårigheter, dokumentation tillsammans med barn och etik kopplat till 
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dokumentation. Temana nedan bidrar med framträdande aspekter som berör olika delar som är 

centrala i förhållande till dokumentation på förskolan utifrån personalen och deras arbete med 

detta. Genom att vår studie också utgår från personalen och arbetet med dokumentationen, blir 

de tidigare resultaten även av värde för denna studie genom att de förmedlar en övergripande 

bild av dokumentationsområdet. 

2.1.1. Dokumentation som ett verktyg för personalen i deras arbete 

Nedan belyses forskning med fokus på personalen och deras arbete med dokumentation och 

pedagogisk dokumentation, då det är av intresse att få en bild av hur personal förhåller sig till 

dokumentationen, samt hur denna kan användas i personalens arbete. 

 

MacDonald (2007) har genomfört en studie där hon undersökt hur pedagogisk dokumentation 

fungerar som verktyg för barns skriftliga lärande samt hur lärandet kan förmedlas genom detta 

verktyg till barn och föräldrar. Genom personalens uttalanden visar studien att deras inblick i 

barnens lärande ökat när de använt sig av pedagogisk dokumentation och reflekterat, vilket 

bidragit till att synliggöra hur personalen kan gå vidare. Buldu (2010) visar på ett liknande 

resultat i sin studie som hade för avsikt att se vilket värde pedagogisk dokumentation har för 

bedömning. Personalen uttryckte att de genom användandet av pedagogisk dokumentation fått 

en tydligare bild av barnen och deras förmågor och sätt att lära. Detta har bidragit till att de på 

ett mer genomtänkt sätt kan utveckla arbetet för att scaffolda barnens fortsatta lärande. 

Personalen i Buldus studie betonade även kollegornas betydelse och hur den pedagogiska 

dokumentationen öppnar upp för ett gemensamt lärande mellan dem och där de får ta del av 

nya perspektiv och idéer som förbättrar arbetet med barnen. Detta beskriver Alnervik (2013) 

som kollegialt samarbete i sin studie, vars fokus var att undersöka pedagogisk dokumentation 

som ett verktyg för förändring genom att studera personalens erfarenheter kring detta. Enligt 

personalen har det kollegiala samarbetet skapat nya möjligheter i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Genom att reflektera kring dokumentationerna tillsammans med kollegor kan 

materialet, precis som i Buldus studie, ses ur flera perspektiv och synliggöra nya aspekter som 

hjälper dem i deras fortsatta arbete. Också i Bjervås (2011) studie belyste personalen 

reflektionen som en betydande aspekt i deras arbete med den pedagogiska dokumentationen. I 

denna studie riktade sig Bjervås mot personalens samtal om barn och pedagogisk 

dokumentation. Personalen uttryckte att det är denna reflektionsprocess som bidrar till det 

fortsatta arbetet och att de ser fördelen med att minska dokumenterandet för att istället 

prioritera denna process. Några som däremot har riktat in sig på själva dokumenterandet, samt 

vad personalen har för erfarenheter av planering och dokumentation är Alvestad och Sheridan 

(2014). I deras studie framkommer det att personalen endast använde sig av bilder, genom att 

fotografera det barnen gör i olika situationer. Personalen uttryckte att den 

dokumentationsmetoden möjliggör mer tid med barnen då skriftlig dokumentation är mer 

tidskrävande. Även Emilson och Pramling Samuelsson (2014) fokuserade på vad som 

dokumenteras och den kommunikation som sker mellan barn och personal i den situationen. 

Deras studie visar på liknande resultat som Alvestad och Sheridans, där själva görandet och 

det barnen åstadkommer är det som dokumenteras. Detta är något som Emilson och Pramling 
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Samuelsson menar kan bidra till att barn upplever höga krav om de främst betraktas utifrån 

sin prestation.  

    2.1.2. Dokumentationens svårigheter  

För att synliggöra vad som kan inverka på personalens arbete med dokumentation blir det här 

av värde att lyfta forskning som tar upp dilemman som kan uppstå i arbetet med 

dokumentationen och den pedagogiska dokumentationen. 

 

I MacDonalds (2007) studie framkommer flera svårigheter i det praktiska användandet av 

pedagogisk dokumentation. Svårigheterna berodde främst på organisatoriska begränsningar 

där de saknade resurser som verktyg att dokumentera med, samt bristen på tid. Även Buldu 

(2010) lyfter att personalen såg flera utmaningar i den pedagogiska dokumentationen. Den 

största problematiken riktade personalen mot tidsaspekten då dokumenterandet generade stora 

mängder material, vilket försvårade möjligheten att hinna med reflektionsarbetet. Men det 

fanns även en osäkerhet kring vad som skulle dokumenteras. Osäkerheten kring 

dokumentationsarbetet visar sig även hos personalen i Emmoths (2014) studie och enligt 

henne har införandet av läroplanens nya kapitel om dokumentation varit en bidragande faktor 

till detta. Personalen uttalade bland annat att de såg svårigheter kring hur arbetet med 

dokumentation ska göras och vad dokumentationerna ska tillföra på förskolan.  

     2.1.3. Dokumentation tillsammans med barn 

Det här temat har fokus på forskning som berör barn i förhållande till arbetet med 

dokumentation, vilket blir väsentligt för att synliggöra vilken betydelse dokumentation kan ha 

för barn. Detta med grund i att dokumentation inte enbart behöver vara till fördel för 

personalens arbete, utan kan även gynna barn.  

 

I Buldus (2010) studie visar personalens uttalanden att arbetet med pedagogisk dokumentation 

var positivt för barnen. Barnen tog mer initiativ och engagerade sig i sitt lärande genom 

möjligheten att gå tillbaka och reflektera kring dokumentationerna. Personalen uttryckte även 

att det öppnat upp för ett större samspel mellan barnen då de samtalat kring 

dokumentationerna och där barnen även delat idéer och lärt av varandra. Betoningen på den 

pedagogiska dokumentationens betydelse för barn förs också fram av personalen i Bjervås 

(2011) studie. I deras uttalanden framkom barns återkopplande till dokumentationen som en 

självklarhet, men det blev också tydligt att dokumentationens tillgänglighet möjliggör för 

barnen att använda sina färdigheter och att denna kan fungera som ett stöd för barnens 

lärande. Detta framkommer särskilt när personalen talade om de yngsta barnen som saknade 

det verbala, där de menade att dokumentationen är en hjälp för dem i synliggörandet av deras 

röst i samspelet med andra. Elfström Pettersson (2013) för också fram värdet av 

dokumentationen, men då utifrån att göra det tillsamman med barnen. Studien lyfter olika sätt 

att samarbeta med barn i arbetet med dokumentation. Utifrån resultatet skapades tre begrepp; 

närvarande deltagande, engagerat deltagande, samt deltagande med inflytande. Närvarande 

deltagande innebär att barnen är närvarande i verksamheten/aktiviteten, men de har inget 

inflytande över vad som sker. Om barnen istället engageras i verksamheten och bjuds in till 

att delta i dokumentationsprocessen, benämner Elfström Pettersson det som engagerat 
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deltagande. Det sista av dessa tre begrepp, deltagande med inflytande, innebär att barnen kan 

vara med och påverka, och att personalen är lyhörda för barnens intressen. Studiens slutsats är 

att istället för att fokusera på hur dokumentationen ska genomföras, är det viktiga i 

dokumentationsarbetet hur personalen lyssnar in barnen och tar till vara på deras intressen. 

     2.1.4. Etik kopplat till dokumentation 

Eftersom arbetet med dokumentation innefattar att personalen behöver göra flera 

ställningstaganden i förhållande till barn, utgör detta en viktig aspekt i arbetet med 

dokumentationsprocessen. Därför blir det också väsentligt att spegla hur den tidigare 

forskningen för fram dessa ställningstaganden gentemot barn.  

 

Alnervik (2013) berör de etiska aspekterna kring arbetet med pedagogisk dokumentation 

genom att betona vikten av personalens etiska förhållningssätt i processen. Hon beskriver att 

barn bör göras delaktiga för att de inte ska bli objekt i personalens arbete med pedagogisk 

dokumentation. I studien förespråkas att barnen görs medvetna om dokumenterandet och 

tillåts vara delaktiga i processen genom att de bland annat får bestämma vad dokumentationen 

ska representera. För att detta ska kunna bli möjligt menar Alnervik att grunden ligger i 

personalens förmåga att reflektera över sin egen roll i dokumentationsarbetet. Etiska aspekter 

lyfter även Johansson (2003) men i förhållande till forskning, med syftet att diskutera 

möjligheter och hinder i relation till barns perspektiv. Hon menar att det är den som 

presenterar något som ansvarar för hur barnen framställs, vilket kan liknas vid hur Alnervik 

betonar personalens roll i dokumentationsarbetet. Lindgren och Sparrman (2003) har i sin 

studie fördjupat sig kring de etiska aspekterna i själva dokumentationsprocessen, samt hur 

viktigt det är att ta hänsyn till dessa. Även om dokumentation framställs som en bra metod för 

kvalitetsarbetet på förskolan, så menar Lindgren och Sparrman att arbetet med 

dokumentationen i de flesta fall sker utifrån ett vuxenperspektiv. Därför menar de att det är av 

vikt att ha ett etiskt förhållningssätt i arbetet med detta, då förskolans dokumentationer är 

något som kan ses av både barn, personal och utomstående.  

     2.1.5. Sammanfattning 

Forskningen ovan blir relevant i förhållande till vår studie då den bidrar med en förståelse för 

hur den pedagogiska dokumentationen gynnar utvecklingen av arbetet på förskolan för att 

utmana barnen och deras lärande. I arbetet med den pedagogiska dokumentationen lyfts 

personalens gemensamma reflektionsarbete som en betydande aspekt för att utveckla detta 

arbete. Likaså lyfts de fördelar dokumentation kan innebära i förhållande till barn genom att 

de kan reflektera och blicka tillbaka med hjälp av dessa. Detta ger en inblick i hur 

dokumentationsprocessen kan gynna såväl barn som personal och eftersom det är personalen 

som skapar förutsättningarna för arbetet med dokumentationsprocessen blir den här tidigare 

forskningen betydelsefull även för vår studie. Genom vår fokus på personalen blir det också 

av värde att beröra studier som lyfter att arbetet med dokumentation och pedagogisk 

dokumentation inte är något oproblematiskt, för att se vad som kan begränsa personalen i det 

här arbetet. Flera svårigheter speglas i forskningen, vilka främst rör organisatoriska 

svårigheter samt osäkerheten hos personalen för hur dokumenterandet ska ske. Till viss del 

framträder även personalens ställningstaganden i relation till dokumentationen, med betoning 

på att personalen har ett etiskt förhållningssätt i förhållande till barnen. Sammanfattningsvis 
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bidrar denna tidigare forskning med föreställningar som är av vikt för att kunna sätta 

personalens uttryck i föreliggande studie i ett större sammanhang. 

 

      2.2. Barns delaktighet  

Under denna rubrik behandlas tidigare forskning som relaterar till studiens fokus på barns 

delaktighet under rubriken Personalens inställning och Begränsningar för barns delaktighet. 

Eftersom vår studie fokuserar på personalens syn på barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen, så blir denna forskning väsentlig för oss för att se vad som kan 

spela in på barns möjligheter till delaktighet. Detta genom att forskningen lyfter hur personal 

kan möjliggöra, men också hur de kan hämma barns delaktighet. På så sätt bidrar det här med 

en sammantagen bild av personalens roll i förhållande till barns delaktighet.  

2.2.1. Personalens inställning   

Temat berör hur personal kan skapa förutsättningar för barns delaktighet genom sitt sätt att se 

på och bemöta barn och det blir intressant för att urskilja aspekter i personalens 

förhållningssätt som framträtt som gynnsamma för att möjliggöra barns delaktighet. 

 

Bae (2009) visar på betydelsen av personalens roll och att de har en lyhördhet för barnen och 

det de intresserar sig för. I studien lyfts detta som en aspekt för att personalen ska kunna 

skapa möjligheter för barnens egna uttryck och delaktighet. För att nå dessa resultat riktades 

denna studie till att undersöka barns delaktighet genom deras uttryck. Hamerslag (2013) har 

intresserat sig för i vilken utsträckning barn görs delaktiga i arbetet på förskolan. I enlighet 

med Bae belyser även hon hur personalens sätt att ta vara på barnens intressen möjliggör för 

barnens delaktighet. Detta genom att personalen reflekterade kring deras intressen i 

förhållande till det fortsatta arbetet med barnen. Till skillnad från de andra studierna syftade 

detta dock mer till ett indirekt inflytande för barnen, då personalen planerade för det fortsatta 

arbetet utifrån vad de sett barnen intressera sig för. Utgångspunkten Westlunds (2012) studie 

var att få insyn i hur personalen arbetar med barns inflytande, där Westlund menar att det är 

personalens inställningar till barnens inflytande som lägger grunden för i vilken grad barnen 

görs delaktiga. Personalen i studien skapade olika förutsättningar till inflytande för att 

möjliggöra för fler barn att vara delaktiga, dock kunde Westlund se att det snarare var de äldre 

barnen som var delaktiga i själva planeringen av aktiviteter. Denna aspekt kan även relateras 

till Hamerslag (2013) som uppmärksammat hur barnens språkliga utveckling bidrog till i 

vilken grad barnen gavs möjligheter till delaktighet.   

     2.2.2. Begränsningar för barns delaktighet 

För att visa på att personal inte endast skapar möjligheter för barns delaktighet blir det under 

detta tema av värde att lyfta forskning som synliggör hur personalen kan hämma denna 

delaktighet i arbetet på förskolan. 

 

Något som Bae (2009) belyser är hur reglerna på förskolan kan begränsa barnen och menar att 

istället för att strikt hålla på regler bör leken och lustfylldheten eftersträvas. Enligt Bae är det 

dessa som öppnar upp för barnens sätt att uttrycka sig fritt och därmed ges möjlighet för 

barnen att använda sig av olika kommunikationssätt. Utifrån Emilson och Folkessons (2007) 

studie betonas kommunikationens betydelse för barns delaktighet på förskolan. Studien har 

fokuserat på de yngsta barnen och hur deras delaktighet kan se ut och förstås. De för även 
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fram att personalen begränsar barnens delaktighet genom att de styr uppgiften och mängden 

material som barnen har tillgång till. En problematik som Westlund (2012) lyfter är att 

inflytande är ett brett begrepp och att det bidrar till att det går att arbeta med det på så olika 

sätt. För att kunna synliggöra hur de arbetar med detta på förskolan, menar Westlund att 

personalen behöver definiera vad barns inflytande innebär för dem. 

2.2.3. Sammanfattning 

I förhållande till vår studie bidrar denna forskning med föreställningar om hur personal 

möjliggör för barns delaktighet. Detta blir relevant genom att det framkommer mer specifika 

egenskaper, som personalens lyhördhet för barnen och att det är genom lyhördheten som de 

kan få syn på och ta vara på barns intressen. Men även framställningen om att det framförallt 

är personalen och deras inställning till delaktighet och inflytande som bestämmer i vilken 

utsträckning barnen görs delaktiga. En annan aspekt som också blir av betydelse är det som 

träder fram kring hur barnens delaktighet beror på kommunikationen, där personalen behöver 

öppna upp för detta genom att erbjuda och se till barns olika uttryckssätt. Lika viktigt som det 

är att få en förståelse för hur personal kan öppna upp för barns delaktighet, blir det även av 

värde för vår studie att få en insikt i motsatsen. De begränsningar som forskningen för fram i 

förhållande till barns delaktighet, i form av strikta regler som inte ger utrymme för barnen och 

deras initiativ, blir därför av betydelse. Med grund i denna studies inriktning på personalens 

syn på barns delaktighet i dokumentationsprocessen blir den ovan beskrivna forskningen 

väsentlig för att skapa en helhetlig bild av hur personalens förhållningssätt inverkar på barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen. Sammanfattningsvis möjliggör denna övergripande 

bild av barns delaktighet en grund att relatera vårt resultat till genom det personalen ger 

uttryck för. 

3. Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för studien är det socialkonstruktionistiska perspektivet. Valet 

av perspektiv grundar sig på att det väsentliga för att möjliggöra ett svar i relation till studiens 

syfte är att se till det som språkligt kommer till uttryck i interaktionen, vilket är det som detta 

perspektiv fokuserar på. Det är genom den språkliga interaktionen som personalen i studien 

kan ges möjligheter att tala om barnens delaktighet i dokumentationsprocessen. Vår tanke är 

inte att spegla perspektivet som helhet, istället har vi valt att belysa de aspekter vi ser som 

relevanta utifrån vårt problemområde. Innan den teoretiska utgångspunkten beskrivs ges en 

övergripande redogörelse av närliggande perspektiv.  

 

Under 1600-talet växte moderniteten fram som ett resultat av de förändringar som skett i 

sättet att betrakta samhälliga och kunskapsmässiga aspekter (Dahlberg, Moss & Pence, 2009). 

Utifrån modernismen finns en strukturerad kunskap om världen i vilken den mänskliga 

naturen ses som något konstant och där människan i sig bär på en självständighet och som inte 

påverkas av omgivningen. Utifrån detta synsätt kan människan nå sin fulla potential vid 

utbytet av redan existerande vetskap. Människor som nått denna potential kan såväl öka 

insikten om sig själva som om världen genom ett reflekterande där denna förståelse kan 

tillämpas. Genom den kritik som växte sig starkare mot modernismen under 1960-talet 

rotades postmodernismens synsätt som öppnade upp och stärkte betydelsen av variationer. 

Kunskapssynen motsätter sig modernismens synsätt då variationen i det här perspektivet 

medför att kunskap inte ses som något konstant utan är istället något som konstrueras i sociala 
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sammanhang mellan människor. Det är också genom den sociala interaktionen som 

förståelsen för världen konstrueras. Utan interaktionen mellan människor kan inte denna 

förståelse skapas och enligt detta perspektiv är också förståelsen unik för den specifika 

situationen där interaktionen sker. I ett postmodernistiskt perspektiv är det genom språket som 

verkligheten bildas. Postmodernisterna menar att kunskapen om världen inte kan ses som 

saklig, utan den grundas på hur människan tillägnar sig kunskap och uppfattar världen. 

Genom komplexiteten som rör världen så kan aldrig uppfattningar och uttryck vara 

värderingsfria eller ge en rättvisande bild av verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2009). 

 

Den socialkonstruktionistiska utgångspunkten i denna studie utgår från det postmoderna 

synsättet. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet har språket på ett liknande sätt en 

central roll och det är genom detta människor konstruerar sin förståelse för det som sker 

(Burr, 2003). Då språkets funktion är att förmedla de egna uppfattningarna och erfarenheterna 

mellan människor, är därför människan beroende av språket, trots att både människan och 

språket i sig utgör två självständiga delar inom perspektivet (Burr, 1995). Dock är inte språket 

något transparent och utgör inget entydigt kommunikationsmedel, utan dess innebörd skiftar 

beroende på situation och vilka som kommunicerar (ibid.). Inom socialkonstruktionismen 

utgör därmed språket en gemensam referensram för människors kunskapsbildning och det är 

genom språket som denna kunskap konstrueras och får betydelse mellan människor (Burr, 

2001). Interaktionen har en central roll för tillägnandet av kunskap inom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet då detta är något som sker mellan individer och inte 

något som individen själv bär (Burr, 2003). Genom denna syn, där människor gemensamt 

konstruerar världen med hjälp av språket, ses inte kunskapen som något konstant eller som en 

sanning utan är snarare något som hela tiden omkonstrueras. Vad som betraktas som kunskap 

blir därför beroende av vilka som deltar och hur interaktionen tar sig uttryck i den 

gemensamma diskussionen (Burr, 2003).  

 

I bearbetningen och analyserandet av vårt resultat har vi valt att använda oss av diskursanalys 

då det är förenligt med denna teoretiska utgångspunkt. För att närma oss vårt syfte och våra 

frågeställningar såg vi diskurspsykologin som mest relevant, då vår studie fokuserar på 

förskolans praktik med den gemensamma diskussion som personalen för. På så sätt blev det 

fördelaktigt att använda diskurspsykologin som riktar sig mot den här typen av praktiknära 

samtal, till skillnad från andra former av diskursanalys som snarare har fokus på de större och 

abstrakta diskurserna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

    3.1 Diskursanalys 

Det finns ingen klar definition av diskursanalysens utformning och dess användning är 

komplex genom de olika former som finns. Därför speglas först diskursanalysen övergripande 

för att bidra med en förförståelse innan redogörelsen av diskurspsykologin som vi utgått från.  

 

Michael Foucault (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) är den som har bidragit till 

utvecklingen av diskursanalysens innehåll och utformning. Trots de olika formerna inom 

diskursanalysen har han satt sin prägel. Foucault strävade efter att synliggöra de regler som 

förekommer i olika diskurser, beroende av vilken kunskap som råder. Fokus ligger då på vad 

som accepteras respektive inte accepteras att uttrycka, samt uppfattningen om vad som är det 

trovärdiga eller det falska i förhållande till de olika kunskaper som föreligger (Winther 
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Jörgensen & Phillips, 2000). Utifrån Foucault är kunskap och makt sammanbundna och 

beroende av varandra, på så vis att kunskapen uppstår ur makten, men som samtidigt är ett 

verktyg för att utöva makt (Dahlberg, Moss & Pence, 2009; Foucault; 1975/2003). För 

Foucault (1971/2008) är diskurser alltså en fråga om maktstrategier där diskurser ställs mot 

varandra . Det behöver dock inte bero på att individerna uttrycker meningsskiljaktigheter utan 

snarare att diskurserna används som ett redskap för att utöva makt, kontrollera, förtycka eller 

utesluta som i sin tur leder till kamp. 

    3.1.1. Diskurspsykologi 

Beteckningen diskurspsykologi kan verka missvisande då det inte rör sig om den sedvanliga 

psykologin med fokus på de kognitiva aspekterna, utan denna inriktning handlar snarare om 

socialpsykologi där individers/gruppers sociala interaktioner undersöks. Det som blir av värde 

är således hur dessa agerar och skapar betydelse, men även i en vidare bemärkelse i relation 

till samhälleliga mönster, vilka individerna utgår ifrån eller omkonstruerar i den sociala 

interaktionen. I diskurspsykologin handlar interaktionen om det verbala språket och hur det 

används av individerna. Fokus ligger vid talets retorik och hur den organiseras för att styrka 

specifika konstruktioner i interaktionerna. Det är utifrån de retoriska konstruktionerna som 

diskurser skapas och användandet av dessa som en tillgång i interaktionen är det som 

diskurspsykologin riktar sig mot. Men då diskurserna snarare fungerar som föränderliga 

resurser i interaktionen, används begreppet tolkningsrepertoar istället för diskurs, eftersom det 

i diskurspsykologin ses till detaljer i en specifik social praktik, snarare än till större abstrakta 

diskurser. Inom diskurspsykologin ligger därmed inte intresset i att analysera de stora, 

samhälleliga aspekter som kan förekomma i interaktionen i dessa samtal. Vikten läggs istället 

vid att se hur individerna använder sig av retoriska strategier för att konstruera en förmånlig 

bild av sig och verkligheten i samtalet, samt vilka följder detta medför i den sociala 

interaktionen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

   4. Metod 
Utifrån vårt valda problemområde och den socialkonstruktionistiska utgångspunkten har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Detta för att denna möjliggjorde för samtal mellan 

deltagarna, där vi kunde få den inblick som eftersträvades i personalens diskussioner samt att 

denna ansats tar hänsyn till de omständigheter som influerade diskussionerna (Bryman, 2011).  

4.1. Metodval  

Med grund i vår kvalitativa ansats har vi valt att basera vår studie på intervjuer i form av 

fokusgrupper. Att använda sig av fokusgrupper innebär att flera personer deltar samtidigt och 

diskuterar utifrån specifika teman där fokus även läggs på interaktionen mellan deltagarna 

(Bryman, 2011). Anledningen till att vi valt denna intervjuform var för att skapa ett 

gemensamt samtal där personalen språkligt kunde uttrycka sig, men även ta del av varandras 

resonemang, med möjlighet att konstruera en gemensam förståelse (Burr, 2001). I enlighet 

med Brymans (2011) beskrivning av fokusgrupper ansåg vi att det blev relevant att genomföra 

dessa då det blev möjligt att ha fokuserade diskussioner kring vårt problemområde. För att 

närma oss detta tog vi inspiration av hur Bryman beskriver utformningen av en intervjuguide, 

vilket fungerat som ett stöd för oss själva, så att samtalen berörde samtliga aspekter inom vårt 

problemområde. Dessa teman framgår i Bilaga 1. Eftersom vi ville få syn på personalens 

yttranden lät vi deltagarna samtala kring de mer övergripande temana: barns delaktighet, etik, 
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personalens roll och barns perspektiv och då i relation till barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen. För att deltagarna skulle få möjlighet att föra en gemensam 

diskussion där samtliga kunde komma till tals såg vi också vikten av att ha mindre 

fokusgrupper. I diskussionerna strävade vi efter att fungera som likvärdiga medlemmar i 

fokusgruppen, med avsikten att skapa en mer ömsesidig interaktion mellan alla deltagare. I 

valet av metod var vi väl medvetna om de begränsningar som fokusgrupper kan medföra, 

bland annat att vi som forskare inte kunde styra diskussionerna i någon större utsträckning 

och att dessa därmed riskerade att komma in på sidospår. Trots denna risk såg vi värdet av att 

det skulle vara personalens diskussioner, då det var deras resonemang vi strävade efter. För att 

synliggöra dessa behövde vi ge deltagarna utrymme att själva kunna styra riktningen i 

samtalen. Vi var också medvetna om hur gruppmedlemmarna kunde påverka varandra.  

 

För att dokumentera diskussionerna använde vi oss av ljudupptagning för att samla in vårt 

material. Detta val grundar sig på de fördelar som ljudupptagningen medför, bland annat att vi 

kunde följa händelseförloppet om igen (Björndahl, 2005). Detta såg vi som särskilt viktigt i 

och med vårt metodval då flera deltog i diskussionen, samt att vi själva var aktiva i dessa 

samtal. Genom ljudupptagningarna kunde vi följa samtalets gång och få en tydligare överblick 

än om vi enbart använt oss av fältanteckningar, då det hade blivit svårare att hinna få med all 

språklig kommunikation. Som det går att se i Bilaga 2 hade vi från början intentionen att 

samla in empirin med hjälp av videoobservationer. Deltagarna uttryckte dock en oro och ett 

obehag över denna insamlingsmetod och därför valdes istället ljudupptagning i samråd med 

deltagarna.   

4.2. Etiska ställningstaganden 

I arbetet med vår studie har vi tagit hänsyn till följande forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet (2002) tagit fram, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

samtyckeskravet, och vi har uppfyllt samtliga av dessa. Genom att vi informerat deltagarna 

om vad studien rör uppfyllde vi informationskravet och all personal som deltog har gett sitt 

skriftliga samtycke, det vill säga samtyckeskravet. Likaså har vi både skriftligt och muntligt 

varit tydliga med att de hade valet att ändra sig om de inte längre ville delta eller kände ett 

obehag under genomförandet. Vi har uppfyllt konfidentialitetskravet genom att vi har 

informerat deltagarna om att ingen information kommer att röjas som kan spåras tillbaka 

varken till dem som personer eller till de aktuella förskolorna då namnen som använts i 

studien är fiktiva. Vi har även förvarat vårt insamlade material på en extern hårddisk för att 

säkerställa att endast vi har tillgång till det, samt att deltagarna informerats om att materialet 

kommer förstöras när studien färdigställts. Inför fokusgrupperna informerades även 

personalen om att vårt insamlade material endast kommer användas till denna studie, och att 

resultatet publiceras i högskolan i Halmstads databas, på så sätt uppfylldes också 

nyttjandekravet. 

4.3. Urval 

Utifrån den population, alltså personalen på förskolan, som vår undersökning riktas mot har vi 

valt att använda oss av ett snöbollsurval. Precis som Bryman (2011) beskriver detta 

tillvägagångssätt, så har vi tagit kontakt med personal på två olika förskolor, som vi sedan 

tidigare har en professionell relation till. Dessa har i sin tur talat med sina kollegor för att ta 

reda på om fler hade intresse av att delta i vår undersökning. Valet av denna urvalsmetod 
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grundades på att vi strävade efter att personalen inte skulle känna någon press till att delta. 

Genom att vi lät våra kontakter introducera studien för sina kollegor var vår förhoppning att 

de som valde att delta har ett genuint intresse i förhållande till vår inriktning. Dessutom såg vi 

fördelen med att ha en tidigare relation till de aktuella förskolorna för att på så sätt uppnå den 

sociala interaktionen som vi eftersträvade i fokusgrupperna. Vi hoppades att personalen då 

kunde känna en annan typ av förtroende och en trygghet, där de skulle våga uttrycka sin 

mening. 

  

Urvalet resulterade i att tre arbetslag på två olika förskolor valde att delta. Totalt 

konstruerades tre fokusgrupper, med elva deltagare, varav tio kvinnliga deltagare och en 

manlig. I den fokusgrupp vi valt att benämna Förskola 1 deltog personal från två olika 

arbetslag, två kvinnor från personalen på en tre- till femårsavdelning, samt en kvinna och en 

man från personalen på en ett- till treårsavdelning. Fokusgruppen som kallas för Förskola 2 

bildades av ett arbetslag bestående av tre anställda på en fyraårsavdelning, och på Förskola 3 

bestod fokusgruppen av fyra av personalen på en treårsavdelning. Både Förskola 2 och 

Förskola 3s fokusgrupper bestod av enbart kvinnor. Varje fokusgrupp genomfördes en gång 

och varade cirka en timme. Vid varje tillfälle närvarade både Intervjuare 1 och 2. 

4.4. Genomförande 

Genomförandet av de tre fokusgrupperna hade alla samma struktur och ägde rum i ett avskilt 

rum på de aktuella förskolorna. Vi började med att berätta om vår studie för att påminna 

personalen och göra dem införstådda i fokusgruppens syfte. Innan vi presenterade våra teman 

för fokusgruppen gavs personalen utrymme att samtala fritt utifrån barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen. Efter det inledande samtalet presenterades våra fyra övergripande 

teman som skrivits ut för att stötta personalen i sina diskussioner. Det gjorde även att 

personalen kunde styra i vilken ordning de ville tala om de olika temana, samt i vilken 

utsträckning de ville diskutera varje del. Vi som intervjuare blev därmed snarare likvärdiga 

medlemmar i fokusgrupperna än att fungera som intervjuare. 

4.5. Bearbetning och transkribering 

Våra fokusgrupper resulterade i cirka tre timmars inspelat material, och för att göra materialet 

överskådligt och kunna hitta det som är relevant utifrån vårt syfte såg vi vikten av att stortera 

och reducera materialet noggrant (Rennstam & Wästerfors, 2011). Därför bearbetades 

materialet flera gånger genom att vi lyssnade på ljudinspelningarna och antecknade mellan 

vilka tidsintervall diskussionerna berörde vårt problemområde. Dessa har sedan transkriberats 

ordagrant utifrån vad som hördes under sekvenserna. Valet att transkribera materialet 

ordagrant hade sin grund i att vi skulle kunna analysera utifrån våra analysverktyg som 

riktades mot yttrandena i samtalen. Om utsagorna inte transkriberats på detta vis hade 

analyserna kunnat leda till missvisande tolkningar. Det transkriberade materialet bearbetades 

sedan då vi på ett mer ingående sätt sorterade det som uttryckts i relation till vårt syfte och 

våra frågeställningar, genom att dessa utsagor markerades i den transkriberade texten. När 

transkriberingarna sorterats gjordes omläsningar i sökandet efter mönster i materialet. 

Samtalsmönstren markerades med olika färger som kategoriserade diskussionernas olika 

innehåll. Kategorierna reducerades först för att hitta de mest framträdande samtalen som 

skapade våra teman, och sedan ytterligare en gång för att välja ut de specifika samtalen som 

var representativa för dessa teman (Rennstam & Wästerfors, 2011). Vid framskrivningen av 
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resultatet och analysen har alla deltagarna, som det beskrivits tidigare, tilldelats fiktiva namn 

för att försäkra deras konfidentialitet. För att göra det tydligare från vilken fokusgrupp citaten 

kommer har vi valt att namnge alla deltagare från Förskola 1 med namn som börjar på A, 

Förskola 2 med namn på B, och slutligen Förskola 3 med namn på C.  

4.6. Analysverktyg 

Analyser utifrån diskurspsykologin kan innefatta olika analysbegrepp, beroende på studiens 

utformning (Holmberg, 2010) och därför har vi valt de analysverktyg som vi ser som mest 

behjälpliga utifrån studiens inriktning. Eftersom våra intentioner var att analysera retoriken i 

samtalen så blev de valda analysbegreppen relevanta då de möjliggör en djupare förståelse för 

det som kom till uttryck i fokusgrupperna, både på en retorisk nivå, men också utifrån vilka 

hypoteser som kan dras i förhållande till detta. I valet av dessa har vi inspirerats av Ericssons 

(2006) och Holmbergs (2010) studier med deras sätt att beskriva och använda analysverktyg 

utifrån diskurspsykologin. I analyserandet av vår empiri har vi utgått från följande begrepp: 

konstruktion, variation, funktion, konsekvens, at stake/stå på spel, extremisering och 

bemyndigande. 

Konstruktion och variation rör sig om att vi i analyserandet såg till hur deltagarna talat kring 

de teman vi berört och därigenom konstruerat dessa (Ericsson, 2006). I analyserandet sågs 

variationen inte utifrån vilka som deltagit, utan istället utifrån olika tolkningsrepertoarer som 

skapats genom personalens interaktion. Tolkningsrepertoarer innebär de olika innehåll som 

urskiljts i personalens samtal genom de språkmässiga överrensstämmelserna i samtalen. 

(Potter, 1996). Genom att vi riktar oss mot retoriken i samtalen så lämpar det sig därför att se 

till dessa tolkningsrepertoarer. Nästa steg analysarbetet handlade om funktionen i förhållande 

till det deltagarna uttryckt och vad detta haft för betydelse, vilket bidragit till en fördjupning 

av analysen. I denna del har vi inte lagt någon värdering i deltagarnas utsagor, utan fokuserat 

på hur de uttryckt sig retoriskt för att stärka sina argument. Med grund i konstruktionen av 

deras verbala yttranden har vi sedan analyserat utifrån vilken konsekvens dessa kunnat ha för 

den praktik de arbetar i (Ericsson, 2006; Holmberg, 2010). När vi analyserat utifrån funktion 

och konsekvens har detta gjorts genom att skapa hypoteser utifrån utsagorna (Holmberg, 

2010). Begreppet at stake/stå på spel blev också centralt i vårt analyserande genom dess 

funktion att urskönja vad som är aktuellt i det som förs fram i utdragen. Förutsättningen för att 

urskilja vad som stod på spel låg i vårt sätt att studera det transkriberade materialet utifrån 

våra specifika teman (Ericsson, 2006; Potter, 1996). Extremisering har använts för att 

analysera hur deltagarna använt värdeladdade uttryck för att stärka sina uttalanden i samtalen. 

Även bemyndigande har fungerat som analysverktyg för att se hur deltagarna skapade 

trovärdighet i sina uttalanden.  Bemyndigandet innebär att deltagarna bygger trovärdigheten 

på att de har kunskap och erfarenheter i förhållande till det som behandlas i diskursen 

(Ericsson, 2006).  

   5. Resultat och analys 
Genom användandet av diskurspsykologin i analyserandet av materialet blev det fördelaktigt 

att skriva fram resultat och analys i direkt anslutning till varandra. Detta val grundar sig på att 

underlätta för läsaren att följa med i analyserna av det som uttrycks i utdragen. I 

bearbetningen framträdde tre övergripande samtalsinnehåll som konstruerats i 

fokusgrupperna. De tre innehållen utgör grunden för kapitlets huvudteman som är; 

Hänsynstagande till barnen i dokumentationsprocessen, Barns delaktighet i 
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dokumentationsprocessen: möjligheter och svårigheter, Dokumentationens betydelse för 

barnen. Det första temat rör resonemang kring aspekter att ta hänsyn till i dokumenterandet av 

och tillsammans med barn. I det efterföljande temat behandlas möjligheterna när barnen 

involveras i dokumentationsprocessen, både i tillvägagångssättet och personalens inställning, 

men också svårigheterna gällande tidsbrist och de yngre barnens delaktighet. Det sista temat 

lyfter barnens intressen i förhållande till dokumentationsprocessen och det stöd som 

dokumentationen kan utgöra för barnens kommunikation. Till varje tema följer två 

underrubriker för att synliggöra tolkningsrepertoarerna inom de övergripande samtalen som 

sedan efterföljs av kortare sammanfattningar och till sist sammanställs samtliga i en 

sammanfattande analys. 

5.1. Hänsynstagande till barnen i dokumentationsprocessen 

Här redogörs resultaten med tillhörande analyser utifrån samtalen som behandlar de 

hänsynstaganden personalen uttrycker i relation till arbetet med dokumentationen. Dessa är 

indelade utifrån de variationer som skapats inom samtalen. Baserat på temat lyfts två 

tolkningsrepertoarer, vilka också utgör underrubrikerna. Den första rubriken är Men då är det 

ju medbestämmandet och rör barnens medbestämmande i dokumentationsprocessen. Det 

behövs ju inte ens vara vilket barn det är utgör den andra rubriken och berör vad som visas 

upp i förskolans dokumentation.  

5.1.1. Men då är det ju medbestämmandet  

I följande utdrag från Förskola 1 talar personalen om hur barnen görs delaktiga genom att de 

tillfrågas om de vill att dokumentationen av dem hängs upp. I samband med detta förs 

samtalet in på hur det blir möjligt med de yngsta barnen.  
 

Citat 1 

Astrid: Eeh, nä men när vi har tagit bilder, och vi sen ska dokumentera kanske sätta det i hallen eller så, 

att vi frågar barnen ”är det okej att vi sätter, eh, vi tar detta fotot och sätter i hallen så att alla kan”… ”aa” 

säger de kanske då eller ”nej” eller så… 

Annie: Aa. 

Astrid: På den biten har vi ju blivit bättre… 

Annelie: Aa, jo. 

Astrid: Att man får säga… Om man vill det eller inte. 

Adam: (Börjar prata samtidigt som Astrid pratar) Men då är det ju medbestämmandet. 

Astrid: Då är de ju med i, och delaktiga, att… vara med. 

Annelie: Men hur ska jag göra då? Har ni…  

Astrid: Hurdå? 

Annelie: Ja, men hur frågar jag mina små? 

Astrid: Nej, det är ju enkelt där ute… 

Annelie skrattar. 

Astrid: Men det, det… 

Annelie: Nä. 

Astrid: Det är ju jättesvårt, det går ju inte. 

 

Det som står på spel i samtalet är hur personalen involverar barnen i sitt 

dokumentationsarbete. Till en början fokuserar samtalet på hur barnen får godkänna de bilder 

som sätts upp, men när Annelie relaterar detta till sitt arbete med de yngsta barnen blir det 

istället svårigheten i att fråga dessa barn som diskuteras. Då Astrid talar om att barnen får 

godkänna dokumentationsbilderna som sätts upp görs uttalanden som påvisar att de tar vara 

på barnens åsikter och hur det görs. När hon sedan fortsätter genom att uttrycka att de blivit 
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bättre på att tillfråga barnen, kan det förstås som att arbetssättet ändå är förhållandevis nytt för 

dem. Adams uttalande om att det är ett medbestämmande och där Astrid fortsätter med att 

även uttrycka det som barns delaktighet bidrar till att sätta ord på vad barnen ges möjligheter 

till när personalen efterfrågar deras tillåtelse. I förhållande till uttrycken om att de blivit bättre 

på att arbeta med detta visar ett sådant uttalande på att det skett en förändring av 

förhållningssättet till barnens delaktighet. Funktionen av en sådan konstruktion kan vara att 

påvisa att barnen har möjlighet till medbestämmande då deras tillåtelse efterfrågas när 

dokumentationsbilderna offentliggörs. Genom att personalen förtydligar att deras arbete 

innefattar medbestämmande och delaktighet, visar det att de arbetar med detta på ett mer 

medvetet och målinriktat sätt. Konsekvensen av en sådan konstruktion skulle kunna bli att 

personalen begränsar sig genom att endast se medbestämmande som att barnen ger sitt 

godkännande genom en ja- och nej-fråga. I den fråga som Annelie sedan ställer framträder 

den osäkerhet som rör hur de kan arbeta med barnens delaktighet tillsammans med de yngsta 

barnen. Detta genom att specificera retoriken från barn till att gälla de yngsta barnen. I Astrids 

försök att bidra med ett svar på frågan används extremiseringen ”jättesvårt” för att förstärka 

att det inte går att göra de yngsta barnen delaktiga på det sättet. Att konstruera 

medbestämmande från de yngre barnen som jättesvårt används som en ursäkt i samtalet till 

varför dessa barns delaktighet blir begränsad. Konstruktionen blir ett sätt att synliggöra 

skillnaden mellan de äldre och de yngre barnen då de till skillnad från de äldre inte kan 

uttrycka sin åsikt kring dokumentationsbilderna. Konstruktionen belyser även att svårigheten 

med de yngsta barnens medbestämmande är så pass stor att det faktiskt inte går att arbeta med 

detta. En konsekvens kan bli att de yngsta barnens röst inte ges samma fokus i förskolans 

dokumentationsarbete, och att personalens syn därmed begränsas av att se hinder istället för 

att anpassa arbetet med dokumentationen till barnens olika förmågor.  

 

I Förskola 3s fokusgrupp samtalar personalen också om barnens medbestämmande, men 

utifrån en annan infallsvinkel, där personalen resonerar kring att alla barn vill vara med på 

bilder och att de därför inte frågat efter barnens medgivande. 
 

Citat 2 

Catarina: För vi kan ju ta bilder som man tycker åh, de är lite småcharmiga eller nånting då va, men 

barnen själva kanske tycker det är jättejobbigt. 

Intervjuare 1 och 2: Mm. 

Catarina: Och där kanske man är dålig, jag vet inte. 

Intervjuare 1: Men jag tänker hur… 

Catarina: För man frågar ju inte på det viset, det är ju snarare så att alla barn frågar, alltså hänger 

framför, eller det blir ju inga kort… 

Intervjuare 1 och 2: Mm. 

Catarina: … över huvudtaget för alla står ju och ”jag med jag med”, eller alltså… 

Alla skrattar. 

Camilla: Men ett litet barn gör ju inte klart inte, de kan ju inte uttrycka den… 

Catarina: Nej. 

Camilla: … på sät-, det viset att ”jag vill inte det här” men det är ju mer att man får ju själv, för det 

tycker jag att man många gånger får tänka att hur, vill jag det här, skulle jag vilja det här. 

 

I utdraget är det hur personalen tillfrågar barnen i samband med dokumenterandet som står på 

spel, samt barnens uppfattningar om bilderna och fotograferandet. Catarina uttrycker att 

vuxna kan uppfatta bilder av barnen som charmiga, medan barnen själva kan känna ett obehag 

över att synas på dessa. Retoriken i detta är att belysa problematiken i de 

meningsskiljaktigheter som kan uppstå i relation till bilderna. Att hon dessutom framställer 
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barnens obehag genom extremiseringen ”jättejobbigt” understryker detta ytterligare. Vidare 

lyfter Catarina att de inte reflekterar kring detta hänsynstagande i någon större utsträckning i 

sitt arbete. Genom att hon därefter för fram att deras barn vill fotograferas, konstrueras det ett 

rättfärdigande till varför de inte frågar efter barnens medbestämmande eller tar i beaktning att 

barnen kan uppleva ett obehag i förhållande till bilderna. I detta uttalande används även ett 

bemyndigande då hon utgår från personalens upplevda erfarenheter från deras barngrupp för 

att stärka bilden av att barnen inte brukar ha några invändningar. Camilla relaterar 

rättfärdigandet till de allra yngsta barnen, med ett uttalande som argumenterar för att de yngre 

barnen inte kan ge sitt samtycke på samma sätt som de äldre barnen. Retoriken i uttalandet 

stärks också genom att personalen uttrycker retoriska frågor som det går att ställa sig själv för 

att sätta sig in i barnens situation. Konsekvensen av en sådan retorik kan bli att personalen 

missar signaler som kan tyda på att barnen inte vill figurera på dokumentationsbilderna. 

Genom att personalen snarare tolkar barnens medbestämmande, både när det gäller de äldre 

och de yngre barnen, kan det leda till att barnens direkta medbestämmande förbises och att de 

därmed inte vet om att de har rätt att invända mot att de offentliggörs i förskolans 

dokumentation. 

5.1.2. Det behövs ju inte ens vara vilket barn det är  

Utdraget nedan kommer från fokusgruppen med Förskola 2. Samtal behandlar etiken i själva 

framställandet av dokumentationsbilderna och att personalen behöver fråga sig varför bilderna 

visas. 

 
Citat 3 

Beata: Alltså att man tar bort kort som eh, och det är ju också etik i det hela, ”vad väljer jag att visa 

upp?” 

Intervjuare 2: Mm, precis. 

Beata: Det är ju vääldigt viktigt att eh, pedagogen tänker. 

Intervjuare 1: Ja, som vem är det som kan se det liksom. 

Beata: Ja.  

Intervjuare 1: När det hänger där det hänger och… 

Beata: Vilka, varför ska jag ta denna bilden, eller vad har den för syfte? Det är ju väldigt viktigt att 

pedagogen frågar sig själv… 

Intervjuare 1 och 2: Mm. 

Beata: … innan man bara smäller av tio bilder eller en bildserie på vad det nu är. 

 

I samtalet är det vad som visas upp i förskolans dokumentation som står på spel. Beatas 

uttalanden påvisar att personalen hela tiden behöver reflektera över vad som visas upp. 

Retoriken i uttalandet konstruerar en uppfattning som rör att personalen ska ha ett medvetet 

förhållningssätt i dokumentationsprocessen. Genom att betona och dra ut på ordet ”väldigt” 

medför även en extremisering för att ytterligare belysa hur viktigt det anses vara. För att 

förtydliga vad personalens medvetna förhållningssätt innebär konkretiserar Beata detta genom 

att beskriva att personalen ska fråga sig själv vad tanken bakom är så det finns ett syfte med 

dokumentationen. Här upprepar hon extremiseringen för att framställa det reflekterandet som 

”väldigt viktigt”. Denna retoriska konstruktion kan ha funktionen att hävda personalens 

avgörande roll i framställandet av dokumentationerna på förskolan och då i förhållande till 

vad som visas och för vem. Argumentationen för detta kan grunda sig i att personalens egna 

reflektioner inte ses som en självklarhet av alla i relation till dokumenterandet, men att detta 

är något hon anser att personalen bör göra för att förhålla sig etiskt i dokumentationsarbetet. 

Att barnen inte omnämns i direkt bemärkelse när det talas om etiken utifrån personalens 
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förhållningssätt i dokumenterandet kan leda till konsekvensen att även om dokumentationen 

blir genomtänkt i förhållande till förskolans arbete, beaktas inte barnen och deras framställan i 

dokumentationen.  

 

Även i Förskola 3s fokusgrupp resoneras det kring dokumentationsbilderna och vad som visas 

på dessa, men till skillnad från citat 3 så sker denna diskussion utifrån hur barnen framställs. 
 

Citat 4 

Camilla: Och det är ju därför man kan ta dom här bilderna, kanske för här vill vi visa att vi jobbar med 

lera då behöver kanske bara händerna och leran där. 

Intervjuare 2 och Catarina: Aa Mm. 

Camilla: Det behövs ju inte ens vara vilket barn det är. Om att det är ju detta vi gör… 

Intervjuare 1 och 2: Mm. 

Camilla: Och varför vi gör det och vad vi har för syfte.  

 

Det som står på spel här är hur barnen visas upp i dokumentationsbilderna. Camilla för fram 

att bilderna inte behöver visa barnen, utan att det räcker att dokumentera barnens händer och 

vad de gör. Genom retoriken belyses att det är aktiviteten och/eller görandet i sig som är det 

väsentliga för dokumentationen och inte varje enskild individ. Hon lyfter dokumentationen 

som ett sätt att visa på varför de gör som de gör och vad det har för syfte. Resonemanget 

styrker att dokumentationsbildernas främsta syfte är att synliggöra arbetet på förskolan och att 

det finns en grund bakom det arbetet. Utifrån retoriken i samtalet konstrueras en föreställning 

som beaktar barnen i dokumenterandet och i framställandet av dessa bilder genom att 

bildernas ändamål är att spegla arbetet på förskolan och inte barnen som individer. 

Funktionen av denna konstruktion kan vara att argumentera utifrån dokumentationsuppdraget 

och att det därför är vad som görs på förskolan som blir av värde att dokumentera och visa 

upp. Samtidigt kan det även vara ett sätt att föra fram vikten av att personalen har ett medvetet 

förhållningssätt i relation till barnen genom att styrka betydelsen av att respektera deras 

integritet i dokumentationsbilderna.  

   5.1.3. Sammanfattning 

I temat framgår det att personalen uttrycker ett hänsynstagande i förhållande till barnens 

medbestämmande i dokumentationsprocessen. I detta framställs även personalens roll och att 

de bör ha ett medvetet förhållningssätt i sitt dokumenterande, med betydelsen av att då ha ett 

genomtänkt syfte. Det blev tydligt att personalen ser att arbetet med barnens 

medbestämmande skiljer sig åt mellan de äldre och de yngre barnen, då samtalen lyfter 

svårigheten när barnen inte språkligt kan uttrycka medbestämmandet. 

5.2. Barns delaktighet i dokumentationen: möjligheter och svårigheter 

Utifrån samtalen om de möjligheter och svårigheter som medföljer när 

dokumentationsprocessen sker tillsammans med barn finns två tydligare variationer. En av 

dessa är tolkningsrepertoaren som handlar om uppstartandet i arbetet med dokumentationen 

och i förhållande till barns delaktighet med de möjligheter och hinder som personalen erfarit. 

Detta skrivs fram under rubriken Pust och stånk. Meen vad roligt vi hade när vi fick igång det. 

Den andra tolkningsrepertoaren berör möjliga sätt att skapa förutsättningar för barnens 

delaktighet i dokumentationsprocessen, vilket framgår under Det finns ju så många andra sätt 

att dokumentera. 



Högskolan i Halmstad    Emmy Bengtsson 

Lärarutbildningen    Erica Snygg 

Examensarbete för förskollärare 15 hp     

Ole Olsson      

2015-05-27 

 

23 

 

        5.2.1. Pust och stånk! Meen vad roligt vi hade när vi fick igång det 

Personalen från Förskola 3s redogörelse rör hur deras inställning till dokumentationsarbetet 

förändrats med tiden. Från att först ha sett dokumenterandet som en börda, till att sedan se att 

det blev en naturlig del i arbetet med barnen. 
 

Citat 5 

Catarina: Vi gnällde och vi suckade… 

Carina: Haha! 

Catarina: … ska detta också, och det var mycket när det här kom med dokumentationen. 

Intervjuare 1och 2: Aaa! 

Catarina: ÅÅÅÅÅH! Pust och stånk! Meen vad roligt vi hade när vi fick igång det. 

Intervjuare 1: Aa! 

Catarina: Och när man verkligen liksom hade tid ååå, å ta sig an barnen och helt plötsligt har man det. 

Intervjuare 1: Bara man hittar tid som funkar… 

Catarina: Det låter lite konstigt att man, man säger för vi, vi, jag säger det här med ”jag har inte tid, jag 

har inte tid”. Men mycket tror jag handlar om att man inte har ett tänk. De finns lite mer tid än vad man 

tror i egentligen. 

Carina: Mmm! 

Catarina: Det tar inte så mycket tid och gör du det med barnen såå, då är det ju liksom i arbetet hela 

tiden. 

Intervjuare 1och 2: Mmm! 

Camilla: Det handlar väl om vad man prioriterar, skulle jag tro. 

 

Det som står på spel är hur personalens förhållningssätt förändrats sedan de fick uppdraget att 

dokumentera. I uttalandena om att dokumentationen förde med sig ytterligare arbete är 

retoriken att belysa att det sågs som en påfrestande arbetsuppgift som skulle konkurera om 

deras tid med allt annat som skulle hinnas göras. Genom att påtala att de både gnällde och 

suckade blir det ännu tydligare att dokumentationen från början inte var något de såg fram 

emot. När Catarina sedan fortsätter med ”pust och stånk” görs även en extremisering för att 

ytterligare belysa deras negativa inställning till dokumentationen i början. Men när hon 

fortsätter med att uttrycka hur roligt de faktiskt hade när de förstod hur de kunde arbeta med 

dokumentationen, används extremiseringen genom att hon inleder med att dra ut på ”men”. 

Denna retorik används för att ytterligare stärka deras ändrade uppfattning och visa på vilken 

positiv erfarenhet det till slut blev för dem. Dock berättas att det fortfarande klagas på att det 

inte finns någon tid för dokumentationsarbetet, samtidigt som de framhäver att det egentligen 

finns och att det istället handlar om att prioritera. Dessa motsägelsefulla yttranden visar att 

personalen är medvetna om att tidsbristen emellanåt blir föremål för deras missnöje, trots att 

de egentligen vet att det handlar om deras sätt att organisera arbetet. En sådan retorik kan ha 

funktionen att visa på att svårigheterna snarare handlar om personalens inställning och inte 

om vilka resurser eller hur mycket tid som finns till förfogande. Konsekvensen av 

ovanstående retorik kan bli att personalens medvetenhet om vikten av att prioritera, bidrar till 

att de ser över sitt arbete och organiserar så att det finns utrymme för att arbeta med 

dokumentationsprocessen. Men om personal trots denna medvetenhet fortsätter klaga på 

tidsbristen och håller fast vid svårigheterna kan det leda till att dokumentationsarbetet förbises 

då annat i förskolans vardag prioriteras på bekostnad av dokumentationen. 

 

Till skillnad från Förskola 3, är Förskola 1 fortfarande i utformandet av sin 

dokumentationsprocess, vilket också framkom i deras samtal som behandlar svårigheten med 

de yngsta barnens delaktighet. 
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Citat 6 

Annelie: Jo men en annan som är i uppstarten eller så, så när jag fick höra det här med pedagogisk 

dokumentation så tänker jag på, för jag har ju de allra minsta och då tänker jag ”herregud hur ska det gå? 

Dom pratar ju inte” och där är jag lite fortfarande. Eh! att jag … har lite svårt för att förstå hur jag ska 

göra där. Aa! Så det är jättebra om ni kan komma med lite råd.  

Intervjuare 2: Mm! Aa. 

Annelie: Så just nu, visst vi håller på. Vi håller på att ta kort och så där och vi har satt upp i.. åå dom 

pekar ju och pratar och vi pratar ju men det är lite svårt och mer… 

Intervjuare 2: Precis. 

Annelie: Mmm. Mmm.  Så, där är vi just nu. 

Annie: Aa uhm. Jo men alltså det är ju enklare, jag tycker också att det är enklare… 

Annelie: Ju äldre dom är eller så.  

Annie: Just delaktigheten att dom, att dom kan va med… om man till exempel har tagit bilder och gjort 

någon aktivitet, att dom kan vara med och reflektera runt dom här bilderna och alltså prata om … eh, vad 

vi gjorde där och så där ju. 

 

Det som står på spel i utdraget ovan är svårigheten i hur de yngsta barnen kan involveras i 

dokumentationsprocessen. Det framkommer att de på förskolan är i uppstartandet av arbetet 

med dokumentationen, men att de fastnat i att det inte går. För att belysa detta dilemma talar 

Annelie om hur hon tänker kring de yngsta barnens delaktighet. I samband med detta 

uttrycker hon också ”herregud, hur ska det gå”, vilket blir en extremisering för att förtydliga 

att personalen inte vet hur de ska göra och att de behöver hjälp. Med grund i uttalandena blir 

det tydligt att personalen relaterar barnens ålder till deras språkliga förmåga och att det i första 

hand är den som försvårar arbetet, snarare än åldern. Samtidigt lyfter Annelie att barnen är 

delaktiga genom att de pekar och talar tillsammans kring dokumentationen. Denna retorik 

påvisar att de trots svårigheterna ändå arbetar med de yngsta barnens delaktighet i 

dokumentationen, men att personalen behöver hjälp att utveckla detta. I relation till detta 

börjar Annie resonera kring hur det går att arbeta med barnens delaktighet i dokumentationen 

tillsammans med de äldre barnen på hennes avdelning. Genom detta konstrueras en bild av att 

det finns fler möjligheter i arbetet med dokumentationen tillsammans med de äldre barnen då 

de kan se på bilderna och reflektera tillsammans utifrån dessa. Konsekvensen av ovanstående 

konstruktion kan bli att personalen inte ser hur arbetssätten med de äldre barnen kan anpassas 

till att möjliggöra arbetet med de yngsta barnens delaktighet i dokumentationsprocessen.  

5.2.2. Det finns ju så många andra sätt att dokumentera 

Innan kommande resonemang utspelar sig på Förskola 1 har personalens samtal rört hur de 

arbetar med barns delaktighet i dokumentationen på förskolan och där Adam uttryckt att det 

finns en skillnad mellan hur de arbetar och hur han skulle vilja arbeta med detta. Följande 

samtal synliggör viljan att arbeta med barns delaktighet i dokumentationsprocessen.  

 
Citat 7 

Inervjuare 1: Hur är det du tänker att du skulle vilja göra, i och med att du sa hade två olika  

Adam: Jaaa! Harkling, jag skulle väl vilja… mer av allt! Haha! Nä men, eh! vara med barnen, att barnen 

är med när vi tar korten och när vi väljer ut vilka vi vill skriva ut. Okej det händer och hon är med när vi 

skriver bla bla bla! Och så får man ju lite hjälp av barnen, dom berättar ju mer än vad vi ser och vet och 

vad det är som händer  

Annelie: Ja! 

Adam: Och så kanske ha det mer tillgängligt för barnen så att dom kan leka den… Ah! Använda den 

Intervjuare 2: Ah!  

Adam: Kanske i barnhöjd, så där! Nån plansch! 
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Det som står på spel är hur det går att involvera barnen i dokumentationsprocessen. I samtalet 

uttrycker Adam hur han vill att barnen ska göras delaktiga genom att föra fram konkreta 

exempel som kopplas till deras eget dokumentationsarbete. Retoriken i uttalandet är att påtala 

viljan att barnen görs delaktiga när de arbetar med dessa olika delar i 

dokumentationsprocessen, men att de i nuläget inte involverar barnen i så stor utsträckning. 

Genom att han inleder med att säga ”mer av allt” används en extremisering för att tydliggöra 

att han vill förändra deras arbetssätt, vilket konstruerar en önskan om att göra barnen mer 

delaktiga än vad de gör vid tidpunkten för studien. Likaså för Adam fram att barnen i viss 

mån varit med i skrivandet av dokumentationen samt att detta kan synliggöra fler aspekter för 

personalen då barnen berättar mer än vad vuxna ser och vet. Dessa uttalanden argumenterar 

för betydelsen av barns delaktighet genom att påtala att barnen bidrar med nya och viktiga 

aspekter i deras arbete. Vidare riktas samtalet mot att barnen i större utsträckning ska kunna 

använda och se dokumentationen. I detta framgår dokumentationens värde för barnen själva i 

deras vardag på förskolan. Funktionen av önskan om att göra barnen mer delaktiga kan vara 

att framhäva barnens förmågor och att de klarar att vara delaktiga och ta mer ansvar i 

dokumentationsprocessen än vad de ges möjligheter till nu.  

 

Likaså berör nedanstående utdrag från Förskola 3 barns möjligheter till delaktighet i 

dokumentationsprocessen. Detta genom samtal kring hur olika dokumentationssätt lämpar sig 

i förhållande till barnens delaktighet.  
 

Citat 8 

Carina: Jag tror att man använder mer, eh, fotodokumentation, ju yngre barnen är. 

Intervjuare 1 & Intervjuare 2: Mm. 

Carina: Och sen tror jag att man använder det kombinerat när de har språket också. 

Intervjuare 2: Aa. 

Catarina: Det finns ju så många andra sätt att dokumentera när de är så stora så de kan va med själva, för 

då kan de ju berätta en berättelse… 

Alla: Ja. 

Catarina: … om vad de har gjort. De kan rita en teckning om vad de har gjort, alltså, på ett annat vis då, 

så på så vis är de ju delaktiga. 

 

Det som står på spel är vilken typ av dokumentation som väljs och görs beroende på barnens 

ålder. Foton uttrycks som vanligare för de yngre barnen, och när de är äldre och har språket 

framhålls att det finns fler möjliga dokumentationsformer som bidrar till barnens delaktighet. 

Carina uttrycker att fotodokumentationen kombineras när barnen även har språket. Detta 

förtydligar hennes tidigare uttalande om användandet av fotodokumentation ju yngre barnen 

är, genom att lägga vikt på språket som dessa yngre barn kan sakna. De språkliga skillnaderna 

framträder även i Catarinas fortsatta uttalande där hon belyser de ökade 

dokumentationsmöjligheterna när barnen själva kan uttrycka sig. Vidare för Catarina fram ett 

exempel på hur de äldre barnen kan skapa en dokumentation och tydliggör därmed skillnaden 

i arbetet med dokumentationsprocessen för de äldsta barnen. Då används även 

extremiseringen ”på ett annat vis” för att ytterligare stärka skillnaden i hur de äldre barnen 

kan göras delaktiga. Funktionen av en sådan retorik kan vara att påtala att det är lättare att 

göra barnen delaktiga när de kan uttrycka sig eftersom de ser att flera dokumentationsformer 

involverar verbal kommunikation. Konsekvensen av den verbala distinktionen kan dock bli att 

de barn som utvecklat ett språk involveras mer och på fler sätt i dokumentationsprocessen. 

Detta genom att de förstås av personal då de talar ett gemensamt språk, vilket samtidigt 
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riskerar att medföra att flera barn inte erbjuds likvärdiga möjligheter till delaktighet om de 

inte talar detta språk. 

   5.2.3. Sammanfattning 

Det som framträder i det här temat är svårigheten att göra barnen delaktiga när förskolan är i 

uppstartandet av att utforma arbetet med dokumentationen, där personalen betonar vikten av 

att vilja förstå hur det går att göra tillsammans med sin barngrupp. Möjligheterna för barnens 

delaktighet i dokumentationsprocessen uttrycks också genom hur arbetssättet skulle kunna 

förändras. Men samtidigt framkommer det att valet av dokumentationsform till stor del 

baseras på barnens språkliga förmåga.  

5.3. Dokumentationens betydelse för barnen 

I detta tredje och sista tema lyfts de variationer som skapats i samtalen som behandlat vilket 

värde dokumentationen kan ha för barnen. Den fösta tolkningsrepertoaren grundar sig på 

samtal med inriktning på hur bilder kan stödja barnens sätt att kommunicera och framgår 

under Och har man inte språket så är det ju nästan ännu viktigare att använda sig av bilder. 

Den sista rubriken Det finns ju en… en inre nyfikenhet och en inre vilja, att dom vill väldigt 

gärna innefattar slutligen den tolkningsrepertoar som synliggör vad personalen uttrycker att 

barnen själva finner intressant i dokumentationsprocessen. 

    5.3.1. Och har man inte språket så är det ju nästan ännu viktigare att använda sig 

av bilder  

Utdraget som följer är från Förskola 1 och samtalet behandlar betydelsen av att använda 

dokumentationsbilder tillsammans med de yngre barnen.  

 
Citat 9 

Annie: Jo men alltså jag tror det kan vara jättebra för små barn att få titta på de här bilderna och 

reflektera. 

Annelie: Ja, absolut. 

Annie: Och har man inte språket så är det ju nästan ännu viktigare att använda sig av bilder och såna 

saker. 

Annelie: Jo, absolut. 

Annie: Så att de kan liksom se att det här har vi gjort och de kan ju då liksom förmedla sig. De kan ju inte 

kanske gå och säga till dig att det där vill vi göra en gång till, men ser de bilden så kanske de, så kanske, 

men liksom sitter och pekar och pratar så kanske du märker att ”jo men det här tyckte Pelle var jätteroligt, 

då kanske vi skulle… 

 

I samtalet är det hur dokumentationsbilder kan bidra som ett stöd för de yngre barnen som står 

på spel. När Annie uttrycker att användandet av bilder är särskilt viktigt när barnen inte har 

språket, är retoriken att stärka hennes tidigare uttalande om att bilder är bra för de yngre 

barnen genom att hon poängterar den språkliga förmågan. Hon använder då samtidigt 

extremiseringen ”nästan ännu viktigare” för att förtydliga att dokumentationsbilderna är desto 

viktigare innan de yngre barnen utvecklat språket. I det fortsatta uttalandet för Annie fram hur 

dessa bilder gör att barnen kan förmedla sig när de kan se och blicka tillbaka på den 

dokumenterade situationen. Uttalandet påvisar hur dessa dokumentationsbilder stödjer 

barnens minne och sätt att uttrycka sig. Hon förstärker sitt resonemang genom att därefter föra 

fram vad barnen inte kan uttrycka och hur det blir möjligt för barnen att förmedla detta när de 

får använda bilderna. Genom att ställa vad som inte är möjligt för barnen i relation till vad 
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som kan bli möjligt för dem förstärks uttalandet ytterligare genom att argumentera för att 

dokumentationsbilderna fungerar som ett hjälpmedel för barnen. Med grund i detta 

konstrueras värdet av bilder som stöd för barnens sätt kommunicera sina åsikter och intressen 

kring det dokumenterade. Funktionen av den ovan nämnda konstruktionen kan vara att belysa 

att bilder är ett värdefullt medel för att personalen ska kunna förstå och ta vara på det som 

även de barn som inte har ett verbalt språk finner intressant. 

 

Även i nästkommande samtal från Förskolan 3 diskuteras vad dokumentationsbilderna kan 

fylla för funktion för personalen och barnen på förskolan.  
 

Citat 10 

Catarina: Ja, när de tittar på bilder, och det är viktigt att det finns… 

Camilla: Ja. 

Catarina: … och att de kan se det en gång till. Men sen kanske de inte säger… 

Camilla: Men sen är det ju vi som ska gå vidare med det också då… 

Catarina: Ja, precis. 

Camilla: … då kan det ju vara svårt om de inte har språket. 

Intervjuare1: Ja. 

Camilla: Så att… 

Catarina: Ja, det är det ju. Men just för deras skull är det ju ett sätt att se att ”det har jag gjort”. 

Camilla: Ja, ja, ooja. 

Charlotte: Men jag menar om de pekar på bilderna och visar, det blir ju en återberättelse. 

 

Det som står på spel är vad dokumentationsbilderna har för nytta för barnen. När Catarina 

uttrycker att det är viktigt att barnen kan se på bilderna och att de då kan återgå till den 

dokumenterade situationen, fastställs att dokumentationen bör finnas tillgänglig för barnen. 

Camilla fortsätter och för fram att det är personalen som ska gå vidare utifrån det som tar sig 

uttryck när barnen tittar på bilderna och påtalar svårigheten när barnen inte har språket. 

Catarina möter Camillas uttalande med ett instämmande. Uttalandena konstruerar språkets 

betydelse för att personalen ska få fram något när barnen använder dokumentationsbilderna 

som personalen sedan kan fortsätta med i det kommande arbetet. Men samtidigt fortsätter 

Catarina sitt uttalande med att poängtera att dokumentationsbilderna är ett sätt för barnen 

själva att minnas vad de gjort. Hennes uttryck har retoriken att argumenterar för att 

dokumentationsbilderna ändå har ett värde då de utgör ett stöd för barnens egen del, även om 

hon instämmer med att de själva inte får ut mycket när barnen inte har språket. Att Camilla 

svarar jakande och använder extremiseringen ”oja” förtydligar att det finns en samstämmighet 

också kring detta värde. När Charlotta därefter påtalar att barnen kroppsligt kan berätta utifrån 

bilderna används en retorik för att tydliggöra att även om barnen inte har något verbalt språk, 

så kan de förmedla sig till andra med stöd av bilderna. Genom att personalen ser värdet av 

dokumentationsbilderna för barnen själva kan konsekvensen bli att det som dokumenteras 

finns framme så att barnen kan se och reflektera över dessa. Utifrån konstruktionen kan dock 

risken bli att personalen går miste om det icke-verbala barnen då kan ge uttryck för, om de 

enbart ser till det barnen säger i förhållande till dokumentationen. 
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5.3.2. Det finns ju en… en inre nyfikenhet och en inre vilja, att dom vill väldigt 

gärna 

 I utdraget nedan från Förskola 1, samtalar personalen om de intressen de uppmärksammat 

hos barnen i relation till förskolans arbete med dokumentationen. 
 

Citat 11 

Adam: Filmer är dom ju grymt intresserad av 

Annie: Aa! De… aa. 

Annelie: Mm! 

Adam: De… 

Annie: Bilder med, alltså oftast tycker dom att de är intressant åå, i alla fall när vi gör dokumentationen 

med dom, sen när den hänger i hallen så nja, nja då tycker inte jag att det är lika stort intresse av det. 

 

Det som står på spel i citatet är vad barnen visar intresse för i dokumentationsprocessen och 

hur görandet är centralt. Retoriken i Adams inledande påstående är att lyfta barnens intressen 

för dokumentationsfilmer. Han använde en extremisering för att ytterligare stärka att barnen 

föredrar filmer då han säger att de är ”grymt intresserade” av det. Annie påtalar att det också 

finns ett intresse för bilder hos barnen, och beskriver vad det är barnen finner intressant i 

förhållande till dessa. Uttalandet konstruerar en bild av att det är själva skapandet av 

dokumentationerna som fångar barnen mest. Genom att hon därefter betonar att barnen inte 

har samma intresse för bilderna när de väl hänger uppe, så stärks konstruktionen om att det är 

görandet som är mest fängslande för barnen. Konsekvensen av detta kan bli att personalen till 

största del fokuserar på själva dokumenterandet, då det är det som barnen visar intresse för, än 

på den gemensamma reflektionen tillsammans med barnen. Risken med detta är dock att 

andra, viktiga delar i processen kan hamna i skymundan. Men genom att ta hänsyn till barnens 

intressen i dokumentationsprocessen kan det resultera i att barnen ser det som meningsfullt 

och vill vara delaktiga i dokumentationsprocessen. 
 

Till skillnad från föregående samtal visar nästa utdrag på hur personalen på Förskola 3 

diskuterar kring hur barnens intresse för dokumentationsbilderna kan motivera dem i 

aktiviteterna på förskolan. 
 

Citat 12 

Camilla: Dom stora hornen var jätte äckliga tyckte dom och otäcka. 

Carina: För de visar ju ändå, tycker jag lite grann på att det finns ju en… en inre nyfikenhet och en inre 

vilja att dom vill väldigt gärna trots att dom då inte vågar. 

Camilla: Mm! 

Charlotte: Mm! 

Catarina: Frågan är om man till och med kan utmana nån att, aa ”men då, då nästa gång får du va med 

och spela för då fastnar du på bilden också”.  

Intervjuare 1:Aa! 

Intervjuare 2 och Charlotte: Mm! 

Catarina: Man kanske till och med var så sugen på det då att man ”åååh titta där är jag ju”. 

 

I utdraget är det barnens osäkerhet till att delta i aktiviteterna som står på spel, då barnen vill 

delta, men inte alltid vågar och där användandet av dokumentationsbilderna kan locka barnen 

till delaktighet. De två inledande utsagorna belyser att barnen tycker att aktiviteten är läskig, 

men att de ändå har ett intresse för och tilltalas av aktiviteten. Det blir synligt i Carinas 

extremisering om att ”dom vill väldigt gärna”, och där retoriken konstruerar bilden av att 

svårigheten inte ligger i ett bristande intresse från barnens sida, utan istället i att inslagen i 
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aktiviteten avskräcker barnen från att delta. När Catarina sedan uttrycker hur 

dokumentationsbilderna kan få med barnen i aktiviteterna är retoriken att belysa barnens vilja 

att kunna identifiera sig i dessa bilder och hur detta kan bidra till att barnens osäkerhet 

övervinns. Catarina förstärker sitt uttalande genom att ge ett exempel på barnens reaktioner 

när de ser sig själva på bild. I sitt förstärkande använder hon sig också av extremiseringen ”till 

och med” för att visa på barnens glädje när de ser sig själva på bild. Utifrån retoriken i detta 

samtal kan konsekvensen bli att arbetet med dokumentationsprocessen försummas då det 

istället används som ett medel för att inspirera barnen till att vilja delta i olika situationer på 

förskolan.  

   5.3.3. Sammanfattning  

Det sista temat behandlar dokumentationsbilderna utifrån hur personalen uttrycker att dessa 

fungerar som ett stöd för barnen i deras kommunikation och då främst om de har en bristande 

språklig förmåga. Bilderna i sig och skapandet av dessa uppges vara det som intresserar 

barnen mest. 

5.4. Sammanfattande analys 

I denna avslutande del av resultat- och analyskapitlet knyts de mest framträdande resultaten 

samman som en helhet. I resultatet framkommer hur personalen uttrycker att de kan göra 

barnen delaktiga i dokumentationsprocessen genom att barnen får se på 

dokumentationsbilderna och uttrycka sig kring dessa. Det handlar både om att barnen pekar 

och verbalt förmedlar sina uppfattningar kring det som gjorts utifrån bilderna. Trots att 

personalen ger uttryck för hur barnen kan göras delaktiga så framträder även svårigheter i 

personalens eget arbete med detta i dokumentationsprocessen, vilket uttrycktes i relation till 

själva utformningsfasen av arbetssättet. Svårigheten rör att hitta en struktur i arbetet med 

dokumentationsprocessen som passar barngruppen och arbetslaget. Även om svårigheter av 

detta slag lyfts så hade ändå personalen en vision. Visionen handlar om att öka insikten om 

hur barnen kan göras delaktiga och om att involvera barnen mer i personalens eget arbete med 

dokumentationen. Detta visar på den strävan som konstruerades i samtalen för att involvera 

barnen i större utsträckning.  I relation till barnens delaktighet framgår det även att personalen 

påtalar värdet av att ha ett medvetet förhållningssätt genom att ha ett syfte och en tanke 

bakom dokumentationen som genomförs för att ta hänsyn till barnens integritet i 

framställandet. Syftet med dokumentationen skildras som en riktlinje för att den ska ha en 

funktion i arbetet och återspegla det som gjorts och att barnen inte ska objektifieras i bilderna. 

Dessa dokumentationsbilder framställs inte endast som något funktionellt för personalens 

arbete, utan de lyfts också som något som barnen har ett eget intresse för. Utifrån personalen 

kretsar barnens intressen kring dokumentationsbilderna, både för skapandet av dessa, vilket 

påtalas vara mer fängslande för barnen än den färdiga produkten, samtidigt som barnens 

intresse av att känna igen sig själva på bilderna också framträdde. 

 

Något som genomsyrar större delen av resultatet är samtal som berör skillnaderna mellan de 

äldre och de yngre barnen i förhållande till deras delaktighet i dokumentationsprocessen. 

Utifrån detta framgår det att den språkliga förmågan är den aspekt som främst ligger till grund 

för i vilken grad barnen anses kunna vara delaktiga i dokumentationsprocessen. Detta blir 

tydligt genom personalens olika uttalanden om att det finns fler möjligheter att göra barnen 

delaktiga i dokumentationsprocessen när de har ett utvecklat språk och kan uttrycka sig. 
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Enligt personalen är också barnens språkliga förmåga en förutsättning för att barnen ska 

kunna ta ställning i de frågor som rör barnens framställning i dokumentationen. I relation till 

de yngsta barnen förhöll sig personalen villrådiga kring den aspekten och ger uttryck för att de 

yngre barnen inte kan ta ställning till om de vill figurera i dokumentationen då de oftast inte 

kan uttrycka sig språkligt. Dokumentationen belyses dock som ett betydande stöd för framför 

allt de yngre barnens kommunikation, samt för att stödja deras möjligheter att blicka tillbaka 

på det som gjorts på förskolan. De sammantagna samtalen rörande språket visar på att 

dokumentationen innefattar flera möjligheter även om det finns svårigheter. De förställningar 

som skapas visar att personalen ser fler sätt att arbeta med dokumentationen tillsammans med 

de äldre barnen som har det verbala, medan själva dokumentationen å andra sidan bidrar med 

fler stödjande möjligheter för de yngre barnen.  

   6. Diskussion 
I början av denna diskussion ställs de övergripande resultaten i relation till den tidigare 

forskningen och studiens teoretiska utgångspunkt, för att på så sätt nå en djupare förståelse av 

resultatet och se det i ett vidare sammanhang i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Då vårt syfte är att se till hur personal på förskolan talar om barns delaktighet 

i dokumentationsprocessen, så kommer vi nedan diskutera resultatet i relation till våra 

övergripande forskningsfrågor: vilka diskussioner förs i relation till barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen och vilka hänsynstaganden ger personalen uttryck för i relation till 

barns delaktighet i dokumentationsprocessen. Därför kommer resultatdiskussionen 

genomgående beröra dessa frågor som ett försök att komma närmare svaren på dessa. 

Diskussionen av resultatet förs fram under de tre första rubrikerna; Kännetecknande för barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen, Bakomliggande aspekter i dokumentationsprocessen 

och Språket som grund för barnens delaktighet i dokumentationsprocessen. Vidare leds 

diskussionen in på de slutsatser som går att dra utifrån studien för att slutligen knyta samman 

studiens resultat. Därefter problematiseras faktorer som inverkat på studien, samt att det 

avslutningsvis även ges förslag på vidare forskning.  

6.1. Kännetecknande för barns delaktighet i dokumentationsprocessen 

Ett mönster som framträder i studiens samtal visar hur personalen relaterar barns delaktighet 

till den del i arbetsprocessen som rör pedagogisk dokumentation genom att personalen i likhet 

med tidigare studier betonar själva reflekterandet (Alnervik, 2013; Bjervås, 2011; Buldu, 

2010; MacDonald, 2007). De tidigare studierna belyser hur reflektionerna i arbetet med 

pedagogisk dokumentation är det väsentliga för att utveckla arbetet och utmana barnens 

lärande (ibid.). När personalen i vår studie talar om barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen görs främst kopplingar till barnens uttryck om och återkopplingar 

till dokumentationsbilderna. I enlighet med vår studie belyser även Bjervås och Buldu vikten 

av barnens reflektioner kring dokumentationen även om de i samstämmighet med Alnervik 

och MacDonald i första hand belyser reflektionsprocessens betydelse för personalens eget 

arbete. Sett utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet kan reflektionerna kring 

dokumentationen bidra med ny kunskap för såväl barn som för personal. Utifrån detta 

perspektiv konstrueras den nya kunskapen om dessa reflektioner sker genom språket i 

interaktion med andra (Burr, 2001). Att personalen i vår studie till största del lyfter barns 

delaktighet i relation till reflektionerna som hör till den pedagogiska dokumentationen kan ha 

sin grund i att denna dokumentationsform har fått en framträdande roll i 
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förskoleverksamheten. Såväl Reggio Emilia som föreskrifter om uppdraget kring 

kvalitetsarbetet förespråkar användandet av pedagogisk dokumentation (Lenz Taguchi, 2013; 

Palmer, 2012; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Trots att det finns den här typen av 

riktlinjer så framträder liknande mönster både i denna studie och i den tidigare forskningen 

där det förekommer svårigheter kring utformandet av dokumentationen. Övergripande rör 

svårigheterna i den tidigare forskningen praktiska svårigheter, såsom tidsbristen, avsaknad av 

resurser och hur arbetet med dokumentationen kan genomföras (Buldu, 2010; Emmoth, 2014; 

MacDonald, 2007). Ses dessa studier i relation till vår, så speglas liknande svårigheter, 

oberoende av den geografiska utgångspunkten, tidsperioden och studiernas skiftande fokus. 

Att svårigheter av detta slag är återkommande, menar vi kan bero på att dokumentation är ett 

så vitt begrepp, och öppnar upp för flera tolkningar som kan orsaka meningsskiljaktigheter. 

Likaså upplever vi att personalen i föreliggande studie lade olika innebörd i benämnandet av 

barns delaktighet i dokumentationsprocessen. Detta framgår genom samtalen där det gavs 

uttryck för olika föreställningar, som rörde såväl avsaknaden av en förståelse för vad detta kan 

innebära i praktiken som att ge konkreta exempel på hur barnens delaktighet kan möjliggöras 

på olika sätt i arbetet med dokumentationen. Genom att det tycks förekomma så skilda 

föreställningar kan vi se att detta bidragit till personalens uttryckta svårighet att utforma 

arbetet med dokumentationen, då risken är stor att de inte utgår från en samlad definition. Att 

det finns definitionsskillnader är också i enlighet med det socialkonstruktionistiska 

perspektivets sätt att se på språket, där ordens innebörd kan skifta mellan personer och 

sammanhang (Burr, 1995). Liknande aspekter synliggör även av Westlund (2012), där barns 

inflytande också bidrar med en sådan problematik, genom begreppets mångtydighet. Utifrån 

detta ser vi därför vikten av att personalen konstruerar en gemensam förståelse för innebörden 

av barns delaktighet i dokumentationsprocessen. Alnervik (2013) menar att personalens 

gemensamma diskussioner utgör en grund för att förändra arbetet och genom att personalen i 

denna studie resonerar kring dessa begrepp menar vi att deras gemensamma förståelse kan 

bilda en grund för hur de tillsammans kan arbeta med barns delaktighet och på så sätt 

konkretiserar arbetssättet ytterligare.  

6.2. Bakomliggande aspekter i dokumentationsprocessen 

I vår studie framträder likaså vikten av personalens hänsynstaganden till barnen i 

dokumentationen, vilket även går i linje med Lindgren och Sparrman (2003) och Alnervik 

(2013). Båda förespråkar att personalen behöver ha ett etiskt förhållningssätt i arbetet med 

dokumentationsprocessen. Vidare påtalar Alnervik vikten av personalens reflektioner kring 

sin egen roll för att kunna utveckla detta förhållningssätt, vilket också stämmer med det 

personalen gav uttryck för i vår studie. Dock riktar personalen snarare detta reflekterande mot 

att personalen har ett medvetet förhållningssätt i arbetet med dokumentationen tillsammans 

med barnen. Utifrån det som påvisas i samtalen framkommer vikten av detta förhållningssätt 

för att därigenom kunna konstruera ett genomarbetat syfte med det som dokumenteras. Det 

genomarbetade syftet uttrycks också som ett sätt att värna om barnens integritet, där 

dokumenterandet av görandet ses som ett sätt att ta hänsyn till barnen, genom att bilderna inte 

fokuserar på att spegla barnen utan det som pågår. Alvestad och Sheridan (2014) menar å sin 

sida att personalen i deras studie valt att dokumentera barnens görande då det sparar tid. Det 

här visar på att det kan finnas flera fördelar i att fokusera dokumentationens innehåll till 

görandet. Dock ifrågasätter vi om detta dokumentationsinnehåll är det bästa sättet att ta 

hänsyn till barnen i denna process. Utifrån den tidigare forskningen blir det synligt att det inte 
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enbart behöver vara positivt att dokumentera görandet, vilket Emilson och Pramling 

Samuelsson (2014) menar kan bidra till att barnen upplever ett prestationskrav och att deras 

värde ligger i vad de åstadkommer. Oavsett vad som dokumenteras, framkommer det alltså i 

vår studie att det centrala för personalen är att ha ett medvetet förhållningssätt för 

dokumentationen ska få ett tydligt syfte. Samtidigt bidrar detta med ett större hänsynstagande 

till barnen när de dokumenterar, där de bilder som tas fyller en funktion för förskolans arbete 

och då bli mer än bara bilder av barnen.  

 

Bae (2009) och Hamerslag (2013) för alla fram personalens förmåga att lyssna in barnen och 

fånga deras intressen för att öka möjligheterna för barnen att vara delaktiga. Elfström 

Pettersson (2013) påtalar samma aspekter, men i relation till dokumentationsprocessen och 

menar då på ett liknande sätt att lyhördheten för barnens intressen är grunden för deras 

delaktighet i processen. Genom att personalen i vår studie ger uttryck för barnens intressen i 

relation till arbetet med dokumentationen tyder det på den förmåga som förespråkas de i 

tidigare studierna. Dock relateras inte barnens intressen som något centralt för deras 

delaktighet i dokumentationsprocessen, utan mer som ett upplysande från personalen om 

deras medvetenhet om vad barnen tycker är roligt i arbetet med dokumentationen. I samtalen 

framkommer det att barnen visar intresse för att identifiera sig själva på 

dokumentationsbilderna, men utifrån det som nämnts ovan belyser personalen samtidigt 

värdet av att barnen inte figurerar på bilderna, där görandet ses som det centrala. Utifrån hur 

tidigare forskning (Bae, 2009; Elfström Pettersson, 2013; Hamerslag, 2013) belyser vikten av 

att utgå från barnen och deras intressen, ställer vi oss frågande till varför personalen inte ger 

uttryck för att ta vara på dessa i arbetet med dokumentationen. Detta trots att de 

uppmärksammat att barnen har specifika intressen inom dokumentationsprocessen. Med 

utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet betraktas emellertid inte det som 

konstrueras i samtalen som något konstant utan kan förändras beroende på den rådande 

situationen (Burr, 2003), vilket vi ser som en möjlig förklaring till deras motsägelsefulla 

uttalanden. Däremot kan vi se en problematik kring dessa motsägelser gällande vad som bör 

väga tyngst i arbetet med dokumentationen, är det att ta hänsyn till barnens integritet eller till 

deras intressen? Vi menar att båda är av betydelse för barnens delaktighet. Ska barnen vilja 

vara delaktiga i dokumentationsprocessen ser vi vikten av att personalen utgår från barnens 

intressen, men samtidigt att de respekterar barnen som individer genom att värna om deras 

integritet. Det ena bör därför inte dominera eller utesluta det andra, utan i relation till barnen 

är det angeläget att ta hänsyn till båda delarna i utformandet av dokumentationen. 

6.3. Språket som grund för barnens delaktighet i 
dokumentationsprocessen 

Något som varit utmärkande i denna studies samtal är parallellen mellan barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen och barnens språkliga förmåga. I likhet med Westlund (2012) tyder 

vårt resultat på att de äldre barnen görs och kan göras mer delaktiga. I vår studie uttrycks 

skillnaden i de äldre och de yngre barnens möjlighet till delaktighet genom att betona barnens 

förmåga att uttrycka sig verbalt. Det kan därmed jämföras med Hamerslag (2003) som också 

uppmärksammat att barns chanser till delaktighet ökat beroende av deras språkutveckling. Att 

personalen relaterar möjligheterna för delaktighet i dokumentationsprocessen till barnens 

verbala språk stämmer också med det socialkonstruktionistiska perspektivet. Utifrån detta är 

det språket som betraktas som den gemensamma utgångspunkten för interaktionen och som i 
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sin tur möjliggör för ett konstruerande (Burr, 2001). Inställningen att barns delaktighet, och då 

framför allt de yngsta barnens, är beroende av ett verbalt språk bidrar enligt oss till att det blir 

desto viktigare att personalen är införstådda, i den makt de har i förhållande till barnen. För 

precis som Johansson (2003) menar att forskaren bär ansvaret för hur barnen gestaltas när 

forskningsmaterial publiceras, blir det personalen som har ansvaret över vad som blir synligt 

när dokumentationen offentliggörs. Ges då inte dessa barn möjlighet att påverka blir det 

snarare personalen som har den huvudsakliga makten i denna fråga. I vår studie framgår det 

samtidigt utifrån en av diskussionerna att personalen försöker sätta sig in i de yngsta barnens 

situation, vilket påvisar att de ser värdet av deras röst med viljan att ta det ansvar som det 

innebär att visa upp dokumentationen även om dessa barn inte görs delaktiga på ett direkt sätt. 

Dock anser vi att uttrycken om försöken att sätta sig in i de yngsta barnens situation kan leda 

till missvisande antagande om dessa dominerar snarare än att faktiskt försöka närman sig 

dessa barn för att förstå deras uttryck. Detta genom att personalen tror sig arbeta med barns 

delaktighet på det sätt som är möjlig med de yngsta barnen i arbetet med dokumentationen, 

vilket kan göra att de därmed inte uppmärksammar att barnen faktiskt kommunicerar eller att 

personalen inte ger dem förutsättningar till det. Att personalen inte öppnar upp för fler 

möjligheter för de yngsta barnens delaktighet går även emot socialkonstruktionismens syn på 

hur kunskap tillägnas (Burr, 2003). Utifrån detta perspektiv konstrueras kunskap mellan 

individer i den sociala samvaron, och om de yngre barnen inte bjuds in till delaktighet i 

dokumentationsprocessen i lika hög grad som de äldre går de därför miste om de möjligheter 

till lärande som detta kan innebära. I vår studie betonas emellertid dokumentationsbilderna i 

förhållande till de yngsta barnens delaktighet genom att bilderna utgör ett stöd för barnen att 

uttrycka sig. Dessa utsagor är i enlighet med hur Bjervås (2011) för fram bildernas 

kommunikativa förmåga för barnen när de inte har ett verbalt språk. Utifrån vår studies samtal 

kring dokumentationsbildernas stödjande funktion ser vi en problematik i om dessa betraktas 

som det ”enda” sättet att göra de yngsta barnen delaktiga i dokumentationsprocessen. I likhet 

med hur Bae (2009) belyser att ett strikt arbetssätt kan begränsa barnen, menar vi att barnens 

delaktighet även kan begränsas om personalen endast ser möjligheterna i ett arbetssätt. 

Studiens samtal skulle å andra sidan kunna tyda på att dokumentationsbilderna ses som en väg 

för att överbrygga de språkliga skillnaderna mellan barnen så att de yngre med hjälp av 

bilderna även kan göras delaktiga på fler och likande sätt som de äldre barnen i 

dokumentationsprocessen. Tidigare forskning (Bae, 2009; Emilson & Folkesson, 2007) för 

fram kommunikationens värde för barns delaktighet.  Likaså lyfts betydelsen av personalens 

öppenhet för barns olika kommunikationssätt för att möjliggöra deras delaktighet. Om 

personalen öppnar upp för alternativa kommunikationsvägar anser vi att barnen kan ges större 

möjligheter att förmedla aspekter i dokumentationsprocessen som är centrala utifrån deras 

livsvärld. Präglar detta arbete med dokumentationen, menar vi att den kan ge ett större värde 

både för barnen själva och för personalen och deras arbete.  

6.4. Slutsats 

Ses studien sammanfattningsvis som helhet blir det tydligt att det inte finns en självklar 

förståelse hos personal av vad barns delaktighet innebär i dokumentationsprocessen. Men för 

att barnen ska kunna vara delaktiga framträder den språkliga förmågan som synonymt med 

barnens delaktighet. Delaktigheten i dokumentationsprocessen relateras framförallt till 

barnens reflektioner och utsagor i förhållande till dokumentationsbilderna och därför ses det 

som begränsande om barnen inte kan uttrycka sig verbalt. För att ta hänsyn till barnen i 
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dokumentationsprocessen poängteras personalens roll med deras sätt att möjliggöra för 

barnens medbestämmande i dokumenterandet. Likaså betonas vikten av att personalen har ett 

syfte med dokumenterandet, vilket värnar om barnens integritet, då intentionen är att 

dokumentationen ska spegla arbetet på förskolan. 

6.5. Metoddiskussion 

Under denna rubrik redogörs för några kritiska aspekter som kan ha gjort inverkan på 

föreliggande studies resultat. Som det framgår i metodkapitlet ändrades vår insamlingsmetod 

från videoobservation till ljudupptagning på deltagarnas begäran, för att ta hänsyn till 

personalen och uppfylla vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav. Men genom att 

fokusgrupperna var förhållandevis små med tre till fyra deltagare, exklusive oss, så anser vi 

att användandet av ljudupptagning gav oss det material vi behövde. Även om det inte gick att 

se vem som sa vad och hur interaktionen konstruerades, så blev det ändå möjligt att urskilja 

hur samtalen fortlöpte och konstruerades mellan deltagarna, vilket också var det väsentliga för 

vår studie. Anledningen till att vi från början valt att använda oss av videoobservation för att 

samla in material var snarare att underlätta för vår bearbetning av detta genom att deltagarnas 

samtal synliggjorts på ett mer helhetligt sätt. På så sätt hade vi kunnat se och höra deltagarnas 

interaktion i enlighet med hur Björndahl (2005) beskriver att både den verbala och den 

ickeverbala kommunikationen kan framträda i videoobservationer. Något som till viss del 

försvårade transkriberingen av materialet var att under ett av fokusgruppstillfällena skedde en 

tillbyggnad av förskolan och trots att vi satt i ett avgränsat rum så överröstade byggbullret 

några sekvenser av det inspelade materialet. Men efter noggranna omlyssningar gick det att 

urskilja de olika diskussionerna. En liknande svårighet bestod i att urskilja vad som sades när 

personalen vid några tillfällen talade i mun på varandra, även då krävdes noggranna 

omlyssningar för att slutligen kunna urskilja vad som sades.  

 

Att samtalen under fokusgrupperna stöddes av övergripande teman utifrån vår intervjuguide 

kan ha verkat hämmande genom att personalens yttranden om barns delaktighet kan innefatta 

fler och andra aspekter än de som inbegreps i våra teman. Trots dessa begränsningar upplever 

vi att personalen gavs möjligheter att uttrycka sina uppfattningar genom att våra teman var så 

pass vida, där personalen själva kunde bestämma hur de ville samtala kring dessa och i vilken 

utsträckning.  Detta blev också synligt i fokusgrupperna genom att personalen verkade 

samtala fritt i förhållande till området, utan att strikt hålla sig till dessa teman. Samtidigt som 

detta bidrog till flera intressanta aspekter så bidrog det även till att flera samtal rörde sig 

utanför vårt problemområde. Med stöd av Bryman (2011) menar vi dock att det inte behöver 

vara en nackdel, utan att det var detta som till viss del möjliggjorde för öppenheten och att det 

blev personalens samtal, även om det dessvärre medförde att vi inte kunde använda vissa av 

dessa delar i vår studie. 

 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet (Burr, 2003) speglar fokusgruppernas 

samtal enbart det som konstruerats mellan deltagarna i den specifika situationen, och studiens 

resultat kan därför inte generaliseras som de rådande konstruktionerna. Detta varken för 

personalen som deltagit i vår studie eller för övriga verksamma inom förskolan, utan det som 

kommer till uttryck i studien är beroende av de rådande omständigheterna. Validiteten i vårt 

resultat begränsas därmed till att endast gälla de situationer i vilka fokusgrupperna utspelade 

sig och vi är därmed införstådda i att vår studie inte har någon extern validitet, samt att vår 
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studies omfattning inte ger tillräcklig grund för att vi ska kunna tala om intern validitet 

(Bryman, 2011). I likhet med hur Bryman för fram att kvalitativa studier har en begränsad 

reliabilitet genom svårigheten i att genomföra en studie på ett identiskt sätt vid ett annat 

tillfälle, så menar vi att så också är fallet för vår studie. Detta genom att vi ser till personalens 

språkliga samtal som blir unika i varje situation.  

6.6. Vidare forskning 

För att ytterligare bredda kunskapen kring det problemområde vi identifierat och utgått från, 

ser vi värdet av att genomföra liknande studier inom området, då vårt examensarbete enbart 

utgör en mindre studie. Med utgångspunkt i detta har vi uppmärksammat andra infallsvinklar 

inom området som vore intressanta att studera i vidare forskning. En möjlig fokus skulle då 

kunna vara barnens delaktighet i dokumentationsprocessen utifrån ett barns perspektiv. På så 

sätt kan det bli möjligt att inte bara få personalens, utan även barnens syn på deras egen 

delaktighet i arbetet med dokumentationen. 
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8. Bilagor 

 

   8.1. Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Barns delaktighet i dokumentationsarbetet. 

- Hur personalen talar om barnens delaktighet/ hur definieras detta? 

- Dokumentationens olika steg. 

- Konkret arbetssätt. Hos dem och över lag. 

 

Tema 2: Etik i dokumentationsarbetet. 

- Göra barnens röst hörd – barns perspektiv. 

- Barnens självbestämmande – dokumentationens olika steg – konsekvenser. 

- Dokumentationens mottagare – skiljer etiken sig? 

 

Tema 3: Personalens roll. 

- Möjligheter – vad/hur de kan skapa för förutsättningar. 

- Hinder – olika aspekter: går det att vända till möjlighet? 

 

Tema 4: Barnperspektiv. 

- Viktigt för att barn ska kunna vara delaktiga i dokumentationsarbetet. 

- Viktigt för att barn ska vilja vara delaktiga i dokumentationsarbetet. 
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8.2. Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

Hej personal på [Förskolans Namn]! 

Vi heter Erica Snygg och Emmy Bengtsson, vi studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete som handlar om hur ni ser på barnens delaktighet i 

dokumentationsarbetet. Vi skulle därför uppskatta om du skulle vilja delta i 

en gruppdiskussion, s.k. fokusgrupp. Ni kommer inte att dokumenteras 

eller analyseras utifrån privata/personliga aspekter, utan vi kommer endast 

se till diskussionen som helhet. Vi kommer dokumentera med hjälp av 

videoinspelning. Uttrycker någon att detta upplevs obehagligt kommer 

inspelningen avbrytas.  

Under några dagar kommer vi att besöka er förskola i samråd med er. 

Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar 

sig får man avbryta sitt deltagande.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

vilket i huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. 

Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att ni 

får ge ert skriftliga samtycke till att delta i vår studie. Dessutom kommer vi 

som sagt avbryta videoinspelningen av samtalet om någon ändrar sig eller 

upplever obehag. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare 

kommer att behandla de uppgifter om förskolan och er som deltar på ett 

sådant sätt att utomstående inte kan identifiera var studien gjorts eller vilka 

som medverkat. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in 

endast kommer användas för detta forskningsändamål. Efter avslutad kurs 

kommer det insamlade materialet att förstöras. 
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