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Abstrakt  
Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger i förskolan konstruerar möjligheter och hinder 

för barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Frågeställningarna som undersöktes var:  

•Vilka variationer uttrycker pedagoger om barns delaktighet i förskolans kontext? 

•Vilka argument uttrycker pedagoger vara centrala för att konstruera delaktighet för barn i 

pedagogisk dokumentation? 

Den teoretiska utgångspunkten var socialkonstruktionism och diskurspsykologi användes som 

analysverktyg för att synliggöra pedagogers retorik samt vilka effekter det kunde få i 

verksamheten. Studien är genomförd i Sverige på tre förskolor med sammanlagt nio 

deltagande förskollärare. Empirin är insamlad genom ljudinspelade fokusgruppsamtal. 

Resultaten i studien visar att pedagoger har olika förhållningssätt till tid och använder olika 

strategier för att använda tiden i verksamheten vilket kunde leda till både möjligheter och 

hinder för delaktighet i pedagogisk dokumentation. Vidare visar resultaten att pedagogers 

dialog om demokrati med barnen medvetandegjorde dem om deras delaktighet men kunde 

även innebära hinder då pedagoger fick tolka de yngre barnens begränsade verbala språk. 

Ytterligare resultat i studien är att olika typer av verktyg gjorde det möjligt för olika typer av 

delaktighet. IKT som verktyg möjliggjorde för konstruktion av delaktighet i pedagogisk 

dokumentation och pedagogens förhållningssätt och kompetens användes som verktyg för att 

konstruera delaktighet i verksamheten 

Nyckelord - pedagogisk dokumentation, delaktighet, socialkonstruktionism, diskurspsykologi.  
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Förord 
Att skriva det här examensarbetet har på många sätt varit en process som haft både med och 

motgångar. Vi vill med dessa rader rikta ett tack till alla de som på ett eller annat sätt varit en 

del i vårt examensarbete. Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till de förskollärare som 

deltagit i vår studie och bidragit till spännande samtal. Vi vill också tacka våra handledare 

Kristina Holmberg och Liselott Fritzdorf som i tid och otid bidragit med god handledning och 

respons som fört vårt examensarbete framåt. Till våra respektive familjer vill vi rikta ett tack 

eftersom ni stöttat och peppat oss under arbetets gång. Slutligen vill vi rikta det varmaste tack 

till varandra för att vi stöttat varandra genom hela processen. Utöver bedriften att färdigställa 

ett examensarbete tillsammans har vi under resans gång fått en nära relation och blivit vänner 

för livet. Det om något är en bedrift! 
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1. Inledning och problemområde 
Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende söka, 

motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig 

form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 

UNICEF Sverige (2009) 

Med utgångspunkt i artikel 13 i Barnkonventionen om barns rätt till yttrandefrihet väcktes 

vårt intresse för barns delaktighet. Vår förskollärarutbildning har kontinuerligt belyst 

pedagogisk dokumentation ur olika perspektiv så som didaktiskt och etiskt perspektiv. Vi 

intresserade oss för en av de aspekter vår utbildning inte har lyft och utifrån det här har vår 

studie tagit utgångspunkt i barns rätt till delaktighet i pedagogisk dokumentation.  Förskolan 

ska vila på demokratisk grund och barns intresse ska styra verksamhetens innehåll.  År 2008 

gav Regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå förtydligande och kompletteringar av mål i 

läroplanen för förskolan samt föreslog riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. I uppdraget (U2008/6144/S) skrivs det att det är personalens uppgift att följa 

barnens lärande och dokumentera det. Det är alltså inte upp till regeringen att föreslå vilka 

metoder för dokumentation som ska användas då varje verksamhet får välja vilken metod de 

vill använda. Vidare står det i uppdraget att en metodisk uppföljning och utvärdering ska 

användas i syfte att öka måluppfyllelsen i förskolan och då ges pedagogisk dokumentation 

som förslag. Det för att synliggöra processerna i förskolan samt att den kan användas som 

utvärdering av förskolans kvalitet, måluppfyllelse samt utvecklingsbehov. I Skolverkets 

stödmaterial (2012) beskrivs att barn är delaktiga i att dokumentera och delaktiga i 

diskussionerna kring vad som har dokumenterats. I motsättning till Skolverkets stödmaterial 

visar resultatet i Baths (2012) studie att barn endast är dokumenterande av sitt egna lärande 

till viss del och har begränsad delaktighet i skapandet av dokumentationer.  

Den studie vi har för avsikt att genomföra för ramen av det här examensarbetet syftar till att 

undersöka hur pedagoger i förskolan konstruerar möjligheter och hinder för barns delaktighet 

i pedagogisk dokumentationen. En sådan studie är värdefull för förskolans pedagogiska 

verksamhet då det ingår i uppdraget som förskollärare dels att skapa delaktighet för barn i 

förskolan och dels genomföra kvalitativa dokumentationer där barns åsikter blir synliga.  
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Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och 

elever - det främjar också deras lärande och utveckling. Därför hänger frågor om 

delaktighet och inflytande tydligt samman med utbildningens uppdrag kring kunskap och 

värden. 

 Skolverket (2012) 

I citatet ovan tydliggörs att barns delaktighet inte bara är en rättighet utan även främjar barns 

lärande och utveckling vilket kan förstås som högst relevant för vår studie. I likhet med 

Emilsson & Folkesson (2007) har även vi som avsikt att undersöka delaktighet hos barn i 

förskolans kontext men vi är även intresserade av hur delaktighet kan konstrueras i 

pedagogisk dokumentation. Författarna skriver att studier som undersöker barn delaktighet 

främst är riktad mot barn skolåldern och studier som undersöker barns delaktighet i förskolan 

är ovanliga. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) uttrycker att forskning i större 

utsträckning studerar barns delaktighet som värde snarare än hur delaktighet kommer till 

uttryck som pedagogik. Det här innebär att pedagogerna lyssnar på barnen men det behöver 

inte betyda att barnen blir delaktiga i praktiken. Vår studie intresserar sig för det författarna 

benämner som delaktighet som pedagogik vilket är större än att enbart lyssna på vad barnen 

säger som i ett pedagogiskt perspektiv inte gör barn delaktiga. Delaktighet som pedagogik 

innebär istället att vilja och kunna fånga barns erfarenhet, intresse och förståelse för att sedan 

omsätta det i verksamheten. Det här sättet att förstå barns delaktighet på är förenligt med vår 

förståelse av begreppet delaktighet. Vi har uppmärksammat att barns delaktighet och 

pedagogisk dokumentation är två komplexa områden som vi å ena sidan anser vara relevanta 

för vår kommande profession. Å andra sidan anser vi även att kombinationen av de här två 

områden är intressanta att undersöka. Cronvall & Larsson (2015) lyfter fram att forskning om 

barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen saknas i nationell och internationell 

forskning. Det styrks även av Emilsson & Folkesson (2007) som skriver att 

demokratiaspekten i pedagogisk dokumentation är relativt obeforskad i både nationell och 

internationell forskning. Det kan bero på att begreppen är komplexa att förklara då det finns 

många definitioner och förståelser av dem beroende på vilka utgångspunkter som finns vilket 

även styrks av Melin (2013). Eftersom förskolan i främsta hand är till för barn där deras 

intresse och idéer ska styra innehållet ifrågasätter vi om barns perspektiv kan synliggöras om 

barns delaktighet saknas i den pedagogiska dokumentationen. Avsaknaden av barns 

delaktighet i nationell och internationell forskning anser vi vara ett starkt argument för att 

genomföra vår studie. 
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1. 2 Syfte & frågeställningar 
Fokus i den här studien ligger på det sagda ordet och hur pedagoger uttrycker att de 

konstruerar delaktig för barn i pedagogisk dokumentation. Studiens syfte är att undersöka hur 

pedagoger i förskolan konstruerar möjligheter och hinder för barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation. 

•Vilka variationer uttrycker pedagoger om barns delaktighet i förskolans kontext? 

•Vilka argument uttrycker pedagoger vara centrala för att konstruera delaktighet för barn i 

pedagogisk dokumentation? 

 

1.3 Arbetsfördelning 
Examensarbetet har skrivits i Google Drive för att gemensamt kunna arbeta med texten. 

Studien är därför likvärdigt fördelad i arbetsinsats även om texten är gemensamt producerad. 

Vi har haft gemensamt ansvar och diskuterat de beslut som fattats tillsammans.  

 

2. Områdesöversikt 
Den aktuella forskning om barns delaktighet i pedagogisk dokumentationen har som nämnts i 

inledningen visat sig vara studerad  i mindre utsträckning. I det här avsnittet presenteras de 

avhandlingar och artiklar som ligger till grund för studien. Vi har delat in dem i två teman: 

Hur pedagogisk dokumentation framställs i tidigare forskning samt Hur barns delaktighet i 

pedagogisk dokumentation framställs i tidigare forskning. 

 

2.1 Hur pedagogisk dokumentation framställs i tidigare forskning. 
En förutsättning för att dokumentation ska bli pedagogisk är att den används som underlag för 

reflektion samt används aktivt och kontinuerligt i verksamheten. Dock behöver inte 

dokumentationsprocessen, de färdiga dokumentationerna eller reflektionerna kring 

dokumentationerna vara av god kvalitet för att få benämningen pedagogisk dokumentation 

(Bjervås, 2011; Lindgren Eneflo, 2014). Lindgren Eneflos (2014) avhandling undersöker 

pedagogisk dokumentation och vad som kommer i uttryck när förskollärare samtalar om 
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pedagogisk dokumentation. Likt det här examensarbetet tar författarens avhandling 

utgångspunkt i socialkonstruktionistisk och diskurspsykologisk teoribildning och anses därför 

vara av hög relevans. Vi förstår pedagogisk dokumentation som tolkningsbart utan tydlig 

definition av vad, hur eller för vem dokumentationen är till för. Därför anser vi att det är av 

vikt att synliggöra vad tidigare forskning anser vara den pedagogiska dokumentationens 

användningsområde för att möjliggöra för barns delaktighet i dokumentationsprocessen. 

Pedagogisk dokumentation används som förhållningssätt för att synliggöra barns lärprocesser 

och lärstrategier samt som verktyg för förändring och utveckling. Vidare beskrivs pedagogisk 

dokumentation även vara ett verktyg för pedagoger att utveckla sin kompetens (ibid). 

Elfström (2013) skriver att pedagogisk dokumentation fyller tre funktioner som innebär att 

den kan vara bidragande till utveckling och ny kunskap som möjliggör för att synliggöra 

barns lärprocesser, den kan verka som en kontroll av verksamheten samt bidrar med 

information om verksamheten. Vidare kan pedagogisk dokumentation ligga till grund för 

utveckling och kontinuerlig uppföljning av verksamheten och tillskillnad från portfolio och 

individuella utvecklingsplaner utvärderar pedagogisk dokumentation verksamheten istället för 

individuella barn.  

Utifrån de här argumenten kan pedagogisk dokumentation tolkas ha flera 

användningsområden vilket kan förklara att det anses vara ett komplext område. Elfström 

(2013) beskriver pedagogisk dokumentation som en komplex metod och som ett förhållnings- 

och arbetssätt som innehåller filosofiska och teoretiska perspektiv på demokrati och kunskap. 

Författaren belyser även att en del av svårigheterna kan bero på att det är en långsiktig process 

som kräver samtal, reflektion och analys i arbetslaget. Trots komplexiteten är det av vikt att 

vara medveten att även om det krävs tid och engagemang väger det upp mot det pedagogiska 

värdet (Buldu, 2010). McKenna (2003) skriver att pedagoger missuppfattar syftet och värdet 

av pedagogisk dokumentation och istället för att dra slutsatser om tidsaspekten bör pedagoger 

istället fokusera på att lära sig vad dem går miste om i barns lärande och utveckling. 

Användandet av IKT (information och kommunikationsteknik) för konstruktion av 

pedagogisk dokumentation kan bidra till att öka förskolan kvalitet samt synliggör respekt för 

barns idéer.  För pedagoger blir det även möjligt att konstruera ny förståelse för barns lärande 

och utveckling samt stötta barn i deras lärprocesser (Kline, 2008). Då IKT tar en allt större 

plats i förskolornas verksamhet och ligger till grund för konstruktionen av pedagogisk 

dokumentation är det av vikt att vara medveten om möjliga användningsområden. Bjervås 

(2011)  beskriver olika tillvägagångssätt för att samla in material till dokumentationerna och 
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nämner videofilm, bilder, ljudupptagning och barns bilder eller andra alster. Vilket 

tillvägagångssätt pedagoger väljer att dokumentera på får betydelse för vad som blir 

synliggjort. 

Pedagogisk dokumentation beskrivs av författaren som en social konstruktion som inte är 

objektiv eller ger en sann bild av verkligheten. I likhet skriver Alvestad & Sheridan (2014) att 

pedagogisk dokumentation är kontextbundet och kan därmed förstås på olika sätt beroende på 

dokumentationens intentioner. Att pedagogisk dokumentation är bundet till ett sammanhang 

och ger en möjlig version av verkligheten kan vara förenligt med socialkonstruktionismen 

som ligger till grund för det här examensarbetet.  

Sammanfattningsvis framställt pedagogisk dokumentation i den forskning vi presenterat som 

ett verktyg som har flera användningsområden då barns lärprocesser kan synliggöras, 

pedagogers kompetens kan utvecklas samt förskolas kvalitet kan öka. Vidare är det en 

tolkningsbar metod då dokumentationerna är kontextbundna och ger en möjlig bild av 

verkligheten. Det kan förklara varför forskning belyser pedagogers osäkerhet om vad som ska 

dokumenteras eller hur dokumentationen ska genomföras. Olika aspekter av pedagogisk 

dokumentation har lyfts här vilket är relevant i förhållande till den här studien då forskning 

belyser att det inte finns en förklaring av begreppet eller ett tillvägagångssätt för att producera 

pedagogiska dokumentationer.  

 

2.2 Hur barns delaktighet framställs i tidigare forskning 
Begreppet delaktighet kan innefatta många förståelse och innebörder utifrån vilken 

utgångspunkt som finns. Att vara en del av en social kontext och känna gemenskap och 

delaktighet är en central del för att bevara ett stabilt psykiskt mående. Melin (2013) belyser att 

det är ett svårdefinierat begrepp som är öppet för tolkning för den som använder ordet och 

därmed finns olika förståelser för vad begreppet innebär. Vi har valt att förstå begreppet 

delaktighet utifrån hur nedanstående författar redogör för begreppet. Begreppet delaktighet är 

tvetydigt och kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Begreppet innefattar demokrati, att 

vara engagerad samt att uppleva en känsla av att vara inkluderad och accepterad (Emilsson 

och Folkesson, 2007; Melin, 2013). Hännikäinens (2010) studie som har en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt syftar till att undersöka hur delaktighet i förskolan 

skapas i sociala konstruktioner som exempelvis gemensamma aktiviteter. Resultatet visade att 

pedagogerna spelade roll i att konstruera delaktighet då de uppmuntrade barnen att delta. En 
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central aspekt för att skapa delaktighet var att pedagogerna visade intresse för barnen och 

lyssnade på deras förslag och respekterade deras beslut.  Hännikäinens (2010) studie anses 

relevant i förhållande till det här examensarbetet då båda studier har en 

socialkonstruktionisktisk utgångspunkt samt då båda studier är intresserade av hur pedagoger 

konstruerar delaktighet för barn. Vuxna får bära ett stort ansvar för att skapa delaktighet. Om 

de vuxna kan anta ett barns perspektiv och skapa en känsla av delaktighet hos barn kan detta 

leda till att de känner sig värdefulla. Barn blir delaktiga när de i deras värld blir lyssnade på, 

sedda och när vuxna bemöter dem på ett respektfullt sätt där de ser och förstår deras 

intentioner och intressen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003; Hännikäinen, 2010). En 

närvarande pedagog som kan främja ett meningsfullt sammanhang för barnen kan bidra till 

deras delaktighet och pedagogens styrning ska handla om att vara känslomässigt närvarande, 

stöttande och mottaglig för barnens åsikter snarare än att pedagogen ska vara den som 

bestämmer allt innehåll (Hännikäinen, 2010).  Elfström Petterson (2014) belyser i sin artikel 

att förskolans läroplan inte enbart föreskriver att pedagogisk dokumentation ska genomföras. I 

läroplanen föreskrivs även barnens deltagande i dokumentationsprocsessen men samtidigt ges 

inga direktiv om hur det ska gå till, det kan leda till att pedagogerna lämnas i en osäkerhet 

kring hur de ska gå tillväga. Dock belyser Sandberg & Eriksson (2008) om barn fick ha en 

hög grad av självbestämmande över sin egen person och vardag gynnades deras möjligheter 

för delaktighet. Det finns en stark vilja i att fånga barns perspektiv i dokumentationer och 

göra de delaktiga i processen.  Dock finns det en begränsad kunskap kring hur 

dokumentationer kan analyseras och tillämpas för att ge barn möjlighet att påverka innehållet 

i verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Elfström Pettersons (2014) studie 

belyser hur barns delaktighet i förskolans dokumentation är konstruerad samt vilka aktiviteter 

som skapas mellan barn, pedagoger och material som berör dokumentationsprocessen. Det här 

anses vara relevant i förhållande till vår studie då vi vill få en förståelse för olika typer av 

delaktighet och hur det kan konstrueras. Resultatet visar att det finns en komplexitet vad 

gäller barns möjligheter till delaktighet i dokumentationsprocessen. Författaren skriver att 

oavsett vilken dokumentationsmetod som användes så kunde de synliggöra en variation i 

barns delaktighet från att de enbart deltog till att de hade inflytande och medverkade i 

aktiviteten. Elfström Pettersson (2014) lyfter pedagogisk dokumentation som en potentiell 

möjlighet att inbringa ny kunskap kring barns lärprocesser och poängterar demokratiaspekten 

i form av att delaktighet och inflytande bör gälla både barn och deras vårdnadshavare.  

Författaren belyser det kan bidra till en fördjupad förståelse för barn och deras lärprocesser då 

förståelsen kring dem kommer från fler håll än enbart pedagogers tolkning av barnen. 
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Pedagogisk dokumentation är användbar för såväl pedagoger som föräldrar då arbetet med 

pedagogisk dokumentation kan hjälpa båda parterna att utveckla en djupare förståelse för 

barns intresse och nyfikenhet vilket kan öka barns känsla av uppleva sig som delaktiga 

(MacDonald, 2006). Det här kan förstås som en variation i att konstruera delaktighet vilket är 

det vårt examensarbete intresserar sig för. Sammanfattningsvis framställs delaktighet i den 

forskning vi presenterat här som ett komplext begrepp som är öppet för olika tolkningar 

beroende på utgångspunkt. I den här studien förstås delaktighet som en känsla av att uppleva 

sig som inkluderad och accepterad. Då barn ska bli delaktiga i verksamheten beskrivs det att 

de behöver ha inflytande och kunna bestämma över sin vardag. För att konstruera delaktighet 

för barn i pedagogisk beskrivs det att engagerade pedagoger behövs som lyssnar på barns 

åsikter och synliggör dem i verksamheten. 

 

3. Teori & Metodologi 
Examensarbetet har tagit avstamp i socialkonstruktionistisk teoribildning och utgår ifrån en 

diskurspsykologisk metodologi. I det här kapitlet kommer vi närmare beskriva de här 

utgångspunkterna. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 
Studien har tagit avstamp i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Här är kunskap inte något 

statiskt utan föränderligt och kan rekonstrueras fortlöpande (Bryman2011). Kunskap 

konstrueras i interaktion mellan människor, där människor konstruerar världen genom hur de 

talar och skriver om den (Bjervås, 2011). Säljö (2000) uttrycker att människor konstruerar 

kunskap i den kontext de befinner sig och att språket är centralt för kommunikationen. Genom 

att kommunicera om det som sker i den kontext man befinner sig i kan förståelse och 

delaktighet skapas mellan de deltagande parterna. Konstruktion är ett centralt begrepp i den 

här studien då det var av betydelse att förstå hur deltagarna uttryckte att de konstruerade 

delaktighet för barn i pedagogisk dokumentation. Skarre Aasebø & Melhuus (2005) belyser 

att människor uppfattar verkligheten genom språket men det inte finns någon sann kunskap 

utan att våra uppfattningar om verkligheten är språkligt konstruerad i interaktion med andra 

människor. I likhet beskriver Lindgren Eneflo (2014) att det vi ser och hör inte är en sann 

avspegling av verkligheten utan måste istället förstås som konstruktioner och versioner av 

verkligheten. Det innebär att forskning med socialkonstruktionistisk utgångspunkt inte kan 
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resultera i sanningar om hur något är. Det här blir ett förutsättningslöst sätt att ta sig an 

empirin då variationer av deltagarnas berättelser kan upptäckas. Skarre Aasebø & Melhuus 

(2005) förklarar att när uppfattningar av verkligheten förstås som språkligt konstruerade och 

tolkade kan vi förstå att erfarenheter kan språkliggöras på olika sätt. Utifrån det här blir svårt 

att rättfärdiga att en viss tolkning är mer sann än någon annan. Det här är relevant då den här 

studie intresserar sig för vad pedagoger uttrycker om barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation. Vi har utgått från att det pedagogerna uttrycker är deras sanning och deras 

förståelse av verkligheten är inte mer sann än en annan. Genom att anta ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på ett komplext område ges möjlighet att förstå 

fenomenet ur nya perspektiv och därmed få en förändrad kunskap för området (Lindgren 

Eneflo, 2014) 

 

3.1 Diskurspsykologi  
Diskurpsykologi intresserar sig likt vår studie för det sagda ordet, därför anses 

diskurspsykologi som lämplig för att förstå vår studie. Diskurspsykologi utmynnar från 

diskursanalys vilken har en socialkonstruktionistisk hållning eftersom diskurser är en samling 

av skiftande framställningar och leder till att det framställs en specifik bild av verkligheten. 

Att studera diskurser och sociala interaktioner innebär reflektion kring vad som uttrycks i 

samtal mellan människor och vad det får för betydelse. Diskurser är handlingar som uppstår i 

ett socialt sammanhang och som sedan analyseras för att kunna förstå och tolka omvärlden. 

Med hjälp av diskurser skapas mening och förståelse i olika sammanhang (Börjesson, 2003).  

Lindgren Eneflo (2014) belyser att diskurspsykologin utmanar psykologins starka och befästa 

teorier som anser att språk är en inre process hos människor. Diskurspsykologer diskuterar att 

tänkandet ses som socialt och de sätt människor förstår sin omvärld förstås som sociala 

konstruktioner.  

Diskurser är ett mångfacetterat begrepp som enligt Holmberg (2010) kan förstås på flera olika 

sätt då diskurser innefattar alla typer av språkliga interaktioner vilket även innefattar, 

förklaringar och berättelser. Diskurspsykologi kännetecknas av inriktningen mot vardagliga 

samtal och urskiljer sociala företeelser som konstrueras av människor i samspel. Intresset 

ligger inte i att ta reda på hur något är istället riktas intresset mot hur något görs trovärdigt i 

texter och tal (Börjesson, 2003). Inom diskurspsykologin ifrågasätts att språket skulle kunna 
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uttrycka färdiga idéer. Istället belyses det att sociala strukturer är en process och strukturerna 

konstrueras i vardagliga samspel (Holmberg, 2010). 

4. Metod 
När materialet analyserades var vi enbert ute efter att upptäcka de teman som pedagoger 

uttryckte i samtal och analyserade inte dem som personer. I en diskurspsykologisk ansats 

fokuseras vad pedagoger uttrycker i samtal och deltagarnas språk är mer relevant än 

deltagarna själva och retoriska mönster kan uppstå och bibehållas av endast få deltagare 

(Winter Jörgensen & Philips, 2000). Fokusgruppsamtalen är genomförda på tre förskolor i 

Sverige där tre pedagoger från varje förskola deltagit i samtalen. Vi tog kontakt med de 

aktuella förskolorna via telefon och förklarade syftet med studien. För att det skulle bli ett så 

naturligt och givande samtal som möjligt fick deltagarna välja tid och plats. 

Fokusgruppsamtalen har baserats på tre teman; Pedagogisk dokumentation Barns delaktighet, 

samt Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Genom kodning av samtliga 

fokusgruppsamtal upptäcktes teman tid, dialog samt verktyg. Vidare har variationerna i hur 

pedagogerna talar i teman analyserats med utvalda diskurspsykologiska analysverktyg 

(Holmberg 2010). När [...] förekommer innebär det att empiri blivit bortvald då den ansågs 

vara irrelevant i relation till studiens syfte och frågeställningar. I några av samtalen 

förekommer följdfrågor från oss som intervjuat. Följdfrågor valdes att ställas då tystnad 

uppstod och det naturliga samtalet ville bibehållas. De här frågorna anses inte vara ledande då 

vi som intervjuar även är en del av diskussionen och har analyserats likvärdigt de andra 

deltagarna i samtalen.  

 

4.1 Forskningsdesign 
Studien baseras på en tvärsnittsdesign med fokusgruppsamtal som metod för insamling av 

data. Bryman (2011) beskriver att i tvärsnittsdesign samlas empiri från mer än ett fall under 

en begränsad tid för att upptäcka variationer och det är endast relationen mellan variabler som 

kan studeras och samband kan då upptäckas. Tvärsnittsdesign är relevant för det här 

examensarbetet då studien har en diskurspsykolgisk ansats som intresserar sig i att uppfatta 

variationer i det pedagogerna uttrycker i samtal. Vidare lyfter Bryman (2011) att 

fokusgruppsamtal som relevant metod för insamling av data i en kvalitativ studie med 

tvärsnittsdesign vilket stärker att tvärsnittsdesign som relevant för denna kvalitativa studie.  
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4.2 Urval 
Vi har använt oss av det som Bryman (2011) benämner som målinriktat- och 

bekvämlighetsurval när vi kontaktade de förskolor som blev intervjuade. Bekvämlighetsurval 

innebär att urvalsgruppen bestod av personer som är lättillgängliga för forskaren att nå. 

Deltagarna i den här studien är sedan tidigare kända för oss. Ett målinriktat urval innebär ett 

icke-sannolikhetsval då deltagarna inte väljs ut slumpmässigt utan urvalen är strategiska då vi 

valde att intervjua personer som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Den här 

studiens urval består av nio pedagoger som valts ut då samtliga har en förskollärarexamen 

vilket var relevant för den här studiens genomförande. Vi är medvetna om att resultatet inte är 

generaliserbart då vi inte vet med säkerhet vet vilken population som representeras då vi gjort 

ett målinriktat- och bekvämligheturval (Bryman, 2011).  

4.3 Fokusgruppsamtal  
I denna studie valdes fokusgruppsamtal för att undersöka hur pedagoger i förskolan 

konstruerar möjligheter och hinder för barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. 

Fokusgruppsamtal valdes då det är en metod där människor möts för att diskutera olika 

aspekter av ett tema där varierade perspektiv synliggörs genom hur deltagarna talar (Dahlin-

Ivanoff, 2011) och därför anser vi den vara en relevant metod för att få svar på studien syfte 

och frågeställningar. Fokusgruppsamtalen som genomfördes var halvstrukturerade och 

baseras på diskussion med utgångspunkt i en uppsättning teman där ordningsföljden inte var 

fast. I halvstrukturerade samtal ges deltagarna möjlighet till längre redogörelser där de styr 

innehållet utifrån förutbestämda teman för att skapa så naturliga diskussioner som möjligt 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). De tre teman som samtalen baserades på var 

Delaktighet, Pedagogisk dokumentation samt Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 

för att närma oss studiens syfte och frågeställningar. I studiens diskurspsykologiska ansats 

eftersträvas det naturligt förekommande samtalet då styrning genom frågor kan innebära nya 

infallsvinklar då forskarens frågor tyder på förkunskap. Istället kan forskaren delta i de 

diskussioner som förs och då analyseras även det vilket kan öka studiens transparens 

(Holmberg, 2014). I fokusgruppsamtal uttrycks flera förståelser som i samspel modifieras och 

deltagarna konstruerar ny kunskap utifrån tidigare erfarenheter (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000) och därför anser vi metoden vara lämplig i vår studie som tar utgångspunkt i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Då deltagarna styr diskussionerna får vår empiri en 

bredare variation där det även kan finnas inslag av självmotsägelse vilket inom 

diskurspsykologin innebär att deltagarna använder sig av flera diskurser (ibid).  
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Empiri har samlats in genom fältanteckningar och ljudupptagning med två iPhone för att vi 

skulle vara försäkrade att ha tillgång till empirin även om det hade inträffat något med en av 

telefonerna. Fördelen med ljudupptagning är att det blir möjligt att dokumentera ögonblick 

som annars skulle gå förlorat och aldrig blir registrerat. Det inspelade materialet gjorde det 

möjligt att spola tillbaka för att lyssna upprepade gånger. Den andra fördelen med 

ljudinspelning är att stor rikedom av detaljer bevaras och för varje gång materialet spelades 

upp kunde nya aspekter synliggöras. Vidare kunde samma uttalande även spelas upp flera 

gånger men olika aspekter kunde vara i fokus. (Bøjrndal, 2005). De här fördelarna har varit av 

vikt för att kunna hitta mönster i den insamlade empirin. Fältanteckningar användes för att 

kunna anteckna viktiga aspekter som deltagarna lyfte under samtalen samt som ett stöd för 

minnet. Vi valde att använda oss av ljudupptagning istället för videokamera då vi ansåg att det 

är vad förskollärarna uttryckte snarare än hur de agerar som var relevant för att närma oss svar 

på studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer att förhålla sig till i 

samhällsvetenskaplig forskning och konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vår studie 

förhåller sig till informationskravet genom att alla berörda personer muntligt och skriftligt (Se 

bilaga) blivit informerade om studiens syfte. De blev vidare informerade om vårt val av 

datainsamlingsmetod samt att fokusgruppsamtalen blev inspelade. För att det inte skulle 

uppstå oro för att samtalen blev inspelade lästes informationsbrev muntligt för att förtydliga 

att vi endast skulle analyseras det som uttrycks i samtalen och inte dem som personer samt att 

dem kunde avbryta sitt deltagande om och när de ville. Samtyckeskravet har uppfyllts genom 

att pedagogerna i studien medverkat frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna 

ges konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av personuppgifter. Genom fiktiva 

namn i studiens transskript behålls deltagarna konfidentiella och ljudupptagningarna är säkert 

förvarade på sådan plats som inte är tillgänglig för obehöriga. Studiens deltagare har blivit 

informerade om att all empiri endast kommer att användas till det här examensarbetet och när 

studien är genomförd kommer allt material att förstöras.  
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4.5 Analysverktyg 
En grundläggande utgångspunkt inom diskurspsykologin är enligt Holmberg (2010) att 

diskurspsykologin är en mångsidig metod eftersom det går att använda olika antal 

analysverktyg beroende på vilken utgångspunkt eller fokus studien har. Vi har använt 

begreppet variationer som ett analysverktyg för att synliggöra olika variationer av samma 

samtalstema. Då fokusgruppsamtalen baserades på samma samtalsteman kunde deltagarnas 

olika framställningar av samma företeelser synliggöras vilket är en grundprincip inom 

diskurspsykologin som vi har tagit fasta på. Om det förekommer varierande argument eller 

upplevelser i ett samtal ses inte det som motstridigt utan är ett resultat av att människor 

använder och uppfattar språket på olika vis och därmed hanteras även variationer som ett 

resultat i sig (ibid). För att analysera empiri med stöd av diskurspsykologi har vi lagt fokus på 

retoriska detaljer vilket innebär att studera hur fakta konstrueras i samtal.  I den retoriska 

analysen ligger fokus på hur olika konstruktioner av verkligheten uttrycks på ett övertygande 

vis och med argument från samtalsdeltagarna.  Här kan retorik förstås som ett motverkande 

förhållande mellan de olika konstruktioner som framkommer i samtal mellan människor och 

hur dessa samtal är underbyggda av argument för att undvika att bli motarbetad av andra 

argument (Holmberg 2010). I vår analys har vi använt begreppet argument för att belysa 

pedagogers uttalande. När begreppet retorik används syftar vi till att belysa hur de olika 

argumenten i samtalen skapar en retorik. Vi har i analysen tagit hänsyn till vad som kan ha 

uteslutits i samtalen och vilka argument som inte framkommer. Holmberg (2010) belyser att 

berättelser och samtal innefattar ett antal olika rivaliserande alternativ som kan framkomma. 

Författaren lyfter ytterligare ett analysverktyg för att nå en fördjupad förståelse för empirin, 

det innefattar att konstruera hypoteser kring effekter om argumenten som uttrycks i samtalen. 

Genom att skapa hypoteser kring vad retoriken får för betydelse i verksamheten kan det bidra 

till att nå en fördjupad förståelse för sammanhanget.  För att sammanfatta har denna studie 

tagit fasta på valda delar av diskurspsykologin som analysverktyg för att förstå empirin. Det 

innebär att intresset ligger i att uppfatta variationer i det som uttrycks i empirin samt studera 

vilken retorik som används. Genom det skapas hypoteser kring vilka effekter retoriken har i 

den aktuella verksamheten som kan bidra till en djupare analys och förståelse.  

 

4.6 Transkriberingsprocess 
I processen att identifiera teman utifrån empirin användes kodning som enligt Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) är det första steget inom diskurspsykologin för att sortera 
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materialet. Då kodning skedde försökte teman identifieras med utgångspunkt i studiens 

teoretiska inramning. Det fanns även en öppenhet inför att synliggöra nya teman som 

framkom under textens bearbetning som kunde vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Under analysarbetet lyssnades materialet igenom sammanlagt tre gånger för 

att på så sätt upptäcka mönster. Empirin har transkriberats med fokus på vad som uttrycks i 

samtal, vilket är enigt med studiens syfte, därför är ljud som suckar och harklingar bortvalda. 

Vi valde med utgångspunkt i Möllenborg och Holmberg (2014) att ändra en del text från 

talspråk till skriftspråk för att vara tydliga med vad som uttryckts, vi valde exempelvis att 

ändra dom till de eller dem. 

 

4.7 Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet  
Begreppet validitet har ursprung i den kvantitativa forskningen och relevansen för kvalitativ 

forskning är diskuterad, dock är det relevant att använda begreppet för att kvalitativ forskning 

ska kunna granskas (Bryman 2011). I den kvalitativa forskningen som även är utgångspunkt 

för vår studie delas validitet in i extern och intern validitet. För att en studie ska ha intern 

validitet krävs att forskarna är överens om det som ska undersökas samt vilka begrepp som är 

relevanta. Vi har tillsammans diskuterat fram det område som undersökts och var från början 

eniga om utgångspunkten. Studiens validitet är även beroende av hur användbara det 

teoretiska perspektivet är i förhållande till studiens syfte. Vårt teoretiska perspektiv blir 

synligt i studiens syftesformulering då centrala begrepp synliggörs och den teoretiska 

utgångspunkten hjälpte oss att närma sig svar på frågeställningarna. Den externa validiteten 

berör hur studiens resultat kan generaliseras till andra verksamheter eller situationer. Eftersom 

studien har använt ett målinriktat och bekvämlighetsurval bidrar det till att resultatet inte går 

att generalisera eftersom det inte går att säkerställa för vilken population resultatet är 

representativt för (ibid). Examensarbetets reliabilitet uppfylls genom studiens transparens. 

Med det menas att studiens delar är tydligt beskrivna vilket gör det lättare att bedöma 

resultatet och det går att replikera studiens genomförande (Bryman 2011) Examensarbetets 

trovärdighet stärks då vi eftersträvat att hålla oss till studiens syfte och frågeställningar i de 

analyser som genomförts. Eftersom vi är två personer som har analyserat och diskuterat 

resultatet har det gynnat trovärdigheten då de tolkningar som framställts har skett i 

samförstånd (ibid). 
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5. Analys och resultat 

Resultatkapitlet är uppdelat i tre teman: Tid, Dialog och Verktyg. Varje tema innehåller tre 

transkriptioner vardera med tillhörande analys. Varje tema avslutas med en sammanfattande 

analys.  

 

5.1 Tema tid  
Ett tema om tid upptäcktes genom kodning av hur pedagogerna talar i fokusgruppsamtalen 

under samtalstemat pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. Nedan presenteras ett 

urval av samtal för att synliggöra hur pedagoger talar om variationer av tidsaspekten i 

förhållande till pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. 

 

5.1.1 Finna tid till dokumentation 
I fokusgruppsamtalet nedan samtalar pedagogen Gunilla och intervjuaren om tidsaspekten i 

förhållande till pedagogisk dokumentation. Gunilla belyser att det är svårt att finna tid att 

dokumentera i anslutning till deras projekt. 

 

Gunilla: Men det är ju det som. Ibland… hinner man inte riktigt dokumentera när man 

har det här projektet på gång. Och det är det som halkar efter, man bara fan nu hann jag 

inte skriva ner det där. 

(5 sekunders tystnad uppstår) 

Intervjuare: Hur tänker du då? Att man är uppe i görandet? 

Gunilla: ja man är så uppe i görandet, man har allting här uppe (pekar mot huvud), men 

sen att få ner det på papper tillsammans med barnen, för det är det som är det viktiga. Att 

få ner det tillsammans med barnen är det viktiga så att de kan berätta… vad är det vi 

gjort och varför och hur tänkte vi [...] Men det är ju de som är… att få ner det så fort som 

möjligt. 

 

I samtalet ovan uttrycker Gunilla argument för att bristen på tid anses vara hinder för att 

konstruera pedagogisk dokumentation då hon hävdar att dem inte hinner dokumentera under 

projektets gång. Intervjuaren väljer att ställa en följdfråga för att fortsätta diskussionen då 

tystnad uppstod. Intervjuaren frågar om pedagogen är uppe i görandet vilket Gunilla bekräftar 

då hon argumenterar för att hon ser görandet som ett hinder då dem är “uppe i det”. En 
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konsekvens av att intervjuare valde att föra samtalet vidare med hjälp av en följdfråga kan 

vara att samtalet kunde fortskrida och att Gunilla fick möjlighet att utveckla sitt svar.  

Ett sätt att förstå görande i den aktuella situationen kan innebära de handlingar som utspelar 

sig under projektet. Att “vara uppe i” kan förstås som att pedagogen är upptagen med att 

genomföra aktiviteter i projektet. När pedagogen är “mitt uppe i görandet” behålls 

funderingarna kvar i huvudet istället för att anteckna dem då hon inte finner tid till det. Då 

Gunilla är upptagen med att agera i projektet tillsammans med barnen kan det leda till att 

hennes funderingar går förlorade. Retoriken i samtalet belyser tid som ett hinder för att 

konstruera pedagogisk dokumentation då pedagogen inte finner tid att dokumentera under 

projektets gång. Effekten av att pedagogerna är “uppe i görandet” kan innebära att 

dokumenterandet uteblir. I sin tur kan det leda till en problematik för pedagogerna vid 

utvärdering av verksamheten i sitt kvalitetsarbete samt finna nya vägar för hur projektet ska 

fortskrida. Ytterligare effekt kan bli att barnen tappar intresse då deras idéer om hur projektet 

ska fortsätta inte dokumenteras av pedagogerna. Då barnen inte kan få stöd för sitt minne 

genom dokumentationer kan det innebära att barnen inte blir medvetna om sina egna 

lärprocesser. Å andra sidan är pedagogerna engagerade i projektet vilket kan ha stärkande 

effekt på barnens fortsatta intresse i projektet vilket i sin tur kan leda till att barnens 

delaktighet i projektet ökar då deras idéer lyfts. Genom pedagogens intentioner att anteckna 

vad hon tänker tillsammans med barnen kan det även få effekter av ökad delaktighet för 

barnen i dokumenterandet. Då kan barnen få möjlighet att kommunicera vad de tänker och hur 

dem upplevde aktiviteten. 

 

5.1.2 Tid för enskild reflektion 
Det här utdraget är en fortsättning på fokusgruppssamtalet ovan. Här samtalar pedagogerna 

Fanny och Gunilla istället om tidsaspekten i relation till deras enskilda reflektion. De belyser 

att de skulle vilja finna tid att kunna reflektera i direkt anslutning till dagens aktiviteter. 

 

Fanny: Det är ju tiden… 

(7 sekunders tystnad uppstår) 

Intervjuare: Ni ser tiden som? 

Fanny: ibland skulle jag vilja ha en kvart varje dag. Nu slutar jag och nu går jag 

och skriver ner stödord 
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Gunilla: Ja alltså tiden har vi ju, mer tid kommer vi aldrig få utan det handlar om 

att hitta den där kvarten. När man har avslutat en aktivitet. Och går... nu tar jag 

den här kvarten. Skit i städningen, nu tar jag den här kvarten. Men den försvinner 

på vägen för allt bara rullar på. Så tiden har vi ju, men det är vi som måste hitta 

ett sätt att ta den här kvarten. Det hade vart kanon bara: mmmm. Då har man 

allting färskt i huvudet. 

 

I samtalet synliggörs tidsaspekten även här som ett hinder för att konstruera pedagogisk 

dokumentation. Fanny nämner “tid” men inte vad hon menar med det därför ställs en 

följdfråga för att ge henne möjlighet att utveckla sitt svar. Fannys argument uttrycker att hon 

vill ha en kvart i slutet av varje dag för att skriva stödanteckningar om dagens händelser, 

vilket kan tolkas ska användas till pedagogisk dokumentation vid senare tillfälle. Vidare lyfts 

återigen aspekten av att undvara en kvart om dagen för reflektion då Gunilla argumenterar för 

att alla har samma tid att förhålla sig till men det är upp till dem själva att frigöra tid för 

stödanteckningar. Argumenten som uttalas för att skapa tid är att för stunden hoppa över 

städningen och därmed frigöra en kvart för reflektion. Gunilla uttrycker medvetenhet om att 

dem har tid men argumenterar för att den försvinner då “allt rullar på” vilket kan tolkas som 

att rutinsituationer tar vid samt att pedagogerna inte prioriterar att frigöra tid. Retoriken i 

samtalet belyser att pedagogerna vill frigöra tid för en kvarts reflektion om dagen men finner 

inte tillvägagångsätt för att göra de. Effekten av att anteckna stödord kan innebära att det 

underlättar för pedagogen att återkoppla till barnen, men kan även vara verktyg för stöd att 

minnas det som uppstått under dagen och pedagogerna ges då möjligheter att reflektera. 

Ytterligare effekt av pedagogens vilja att anteckna minnesanteckningar kan å ena sidan 

innebära att pedagogens enskilda reflektion genomförs. Å andra sidan lyfter pedagogerna inte 

aspekten av en kvarts reflektion över aktiviteter tillsammans med barnen vilket kan innebära 

att dem går miste om barnens perspektiv. Istället lyfts att reflektion uteblir, men en kvarts 

reflektion tillsammans med barnen hade kunnat gynna deras delaktighet i större utsträckning 

än om reflektion utesluts helt. En anledning till att reflektion uteblir kan vara att pedagogerna 

“fastnat i tänket” att de inte har möjlighet att frigöra tid men det kan även bero på att 

pedagogerna anser att det är svårt att frigöra tid och använder sig därför av tidsaspekten som 

försvar för att reflektion uteblivit. 
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5.1.3 Tid till verksamhetsutveckling 
Pedagogerna Janina och Milda talar om tidsaspekten ur ett verkamhetsutvecklingsperspektiv. 

Samtalet har berört deras utvecklingsfråga som de jobbat med i tre års tid eftersom de 

fortfarande anser att det finns ett behov av att arbeta vidare med frågan. Då pedagogerna vid 

upprepade tillfällen började prata om äldre och yngre barn valde vi att bortse från det och 

endast analysera de utdrag som ansågs relevant för att synliggöra hur pedagogerna 

argumenterar för tidsaspekten i förhållande till deras utvecklingsfråga.  

 

Janina: Vi känner oss inte frustrerade liksom över att det kanske inte är färdigt.. 

då bara.. då fortsätter vi bara nästa läsår..  

[..] 

Janina:Men den här utvecklingsfrågan… är det tredje året? 

Milda: ja det är det nog 

[...] 

Intervjuare: du säger att ni har hållt på i tre år. Känner ni att ni har 

kommit…alltså färdig kan man kanske aldrig säga att man blir.. men känner ni att 

ni kommit framåt i det 

Janina, Milda: Jaaaa 

[...] 

Janina: Det var väl de som kom upp när vi utvärderade förra gången att… att… 

dom yngre barnen var inte riktigt lika mycket delaktiga som dom äldre barnen så 

därför sa vi: då kör vi, vi fortsätter med det här. De finns ingen anledning att 

liksom byta för bytandets skull. Som jag sa innan, då får det ta tid, det får ta tid! 

Och så får de… Då håller vi på med det liksom 

 

Ovan lyfter pedagogerna tidsaspekten ur ett verksamhetsutvecklings perspektiv då de talar om 

att deras utvecklingsfråga kvarstår efter tre år då de fortfarande inte känner sig färdiga med 

den efter utvärdering. Pedagogerna nämner att de yngsta barnen fortfarande inte blir delaktiga 

i lika stor utsträckning som de äldsta. Det pedagogerna inte lyfter är att utvecklingsfrågans 

formulering skiljer sig ifrån hur dem talar om den. Formuleringen av deras utvecklingsfråga 

berör alla barns delaktighet men det är när pedagogerna talar som det framkommer att de är 

de yngsta barnens delaktighet dem vill öka. Att utvecklingsfrågan kvarstår kan tolkas som att 

pedagogerna har engagemang att få barnen delaktig i dokumentationsprocessen och anser det 

vara centralt för deras verksamhet och därför vill ge utvecklingsfrågan mer tid.  Pedagogerna 
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argumenterar för att det får ta tid då de fortfarande inte upplevde att alla barn var delaktiga 

vilket kan innebära att pedagogerna inte ser tidsaspekten som något negativt. Retoriken i 

samtalen belyser att pedagogerna inte upplever frustration även om deras utvecklingsfråga har 

behövt kvarstå en längre tid. Effekten kan bli att förskolan identifierar utvecklingsbehov och 

arbetar aktivt med dem så länge dem anser att behovet finns. Å andra sidan har förskolan 

arbetat med samma utvecklingsfråga i tre år och pedagogen nämner att de inte vill byta för 

bytandets skull vilket kan innebära att de fortfarandena anser att det finns ett syfte med att ha 

samma utvecklingsfråga. Dock kan effekten av att de inte byter utvecklingsfråga innebära att 

andra utvecklingsområden inte blir synliga. Det uttrycks att de kommit framåt i arbetet men å 

andra sidan uttrycks att de alltid kan bli bättre vilket kan vara en faktor till att förskolan inte 

har bytt utvecklingsfråga på tre år.  

 

5.1.4 Gemensam analys tema tid 
I de tre analyserna lyfts variationer av tidsaspekten. De variationer som uttrycks är att samtal 

5.1.1  lyfter tidsaspekten i förhållande till barns delaktighet då de finner det är svårt att hinna 

med att dokumentera tillsammans med barnen. I samtal 5.1.1 synliggörs det även att 

pedagogerna försöker närma sig ett barns perspektiv i större utsträckning än vad som uttryck i 

samtal 5.1.2 och 5.1.3. Samtal 5.1.2 lyfter enskild reflektion i förhållande till tid med fokus på 

svårigheter att skapa tid för enskild reflektion. I samtal 5.1.3 talar pedagogerna om 

tidsaspekten i relation till verksamhetsutveckling då förskolan använt sin utvecklingsfråga i 

tre år då de anser att behovet kvarstår. Likheten mellan samtal 5.1.1 och 5.1.2  är att 

pedagogerna talar om tid i relation till pedagogisk dokumentation. Pedagogerna lyfter att de 

vill ha en kvart om dagen för enskild reflektion och dokumentation, dock finner de inte 

tillvägagångssätt för att frigöra denna kvart samt att de uttrycker hinder med att dokumentera 

under projektets gång. Genom reflektion och dokumentation tillsammans med barnen hade 

fler dokumentationer kunnat konstrueras men effekterna av hur pedagogerna uttrycker hinder 

kring tidsaspekten kan innebära att inga dokumentation konstrueras vilket kan leda till att 

barnens delaktighet i dokumentationsprocessen minskar. Ytterligare en variation är att 

pedagogerna samtal 5.1.1 och 5.1.2 talar i större utsträckning om tidsaspekten som negativt då 

dem lyfter tid som en problematik. Pedagogerna i samtal 5.1.3 kan tolkas mer neutrala då de 

uttrycker att dem inte känner frustration utan fortsätter arbeta nästa läsår om de inte är 

färdiga.   
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5.2 Tema Dialog 

Genom kodning av hur pedagogerna talar om delaktighet och pedagogisk dokumentation i 

fokusgruppsamtalen upptäcktes temat dialog. Nedan presenteras ett urval av argument kring 

dialog för att synliggöra pedagogernas retorik hur dialog kan bidra till barns delaktighet. 

 

5.2.1 Barns medvetenhet kring demokrati och delaktighet 
Under fokusgruppsamtalet lyfts demokratiaspekten vilket leder samtalet in på att 

medvetandegöra barn om deras delaktighet. Laura motsäger sig själv då hon först uttrycker 

vikten av att medvetandegöra barnen om deras delaktighet via dialog, men i nästa stund 

uttrycks det att barnen inte alltid måste vara medvetna.  

 

Laura: Ja det är ju att lyssna in och men också att observera barns lek och se … 

och leda de vidare in i verksamheten. Men kanske också medvetande göra dom på 

att dom är delaktiga 

[...] 

Laura: Ja att tala om att nu… att nu är din åsikt viktig och vi kan rösta om de här. 

Och alltså vad tycker ni om de här? Idag har ni fått bestämma… och att man jaa 

medvetandegör dem om begreppet. 

Agda – att man får in ordet demokrati på ett tidigt stadium. Så att de så 

småningom förstår det här begreppet.. 

Laura: men sen… jag tänker att delaktighet är ju också, är ju med hur vi… alltså 

att vi inte har vår planering uppe i skyn liksom ju. Utan att man för ner de och 

gör dem intresserade utav saker. Ehm men det är ju inte heller alltid att dom vet 

om att dom är delaktiga, och det måste dom ju heller inte göra… liksom de måste 

dem ju inte veta. Utan det är ju vi som planerar verksamheten och som är ledare 

liksom i det som. 

 

Av Lauras argument framgår att hon anser att det är av vikt att observera barnens lek och 

lyssna på dem för att kunna lyfta in deras intressen i verksamheten. Hon lyfter aspekten av att 

tala om för barnen att deras åsikter är viktiga samt göra dem medvetna om att de är delaktiga. 

Av Agdas argument framgår att hon anser det vara viktigt att tidigt lyfta demokratiaspekten 

då det kan tolkas av hennes argument att det är en process att få barnen att förstå begreppet. 

Laura argumenterar för att delaktighet har samband med hur de planerar verksamheten och 
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det är av vikt att pedagogerna samtalar om sin planering med barnen så den blir förståelig och 

nya intressen kan skapas för dem. Hon lyfter att planeringen bör befinna sig på barnens nivå 

vilket kan ge effekter av att barnens delaktighet ökar. Vidare uttrycker pedagogen att barnen 

inte alltid är medvetna om att dem är delaktiga och tillägger att barnen inte behöver vara 

medvetna om det alltid. Vidare synliggörs att pedagogerna är de som planerar verksamheten 

och inte barnen.  Laura utgår från det här argumentet då hon talar om att barnen inte behöver 

vara medvetna om att dem är delaktiga, vilket motsäger det som uttryckt ovan där hon 

uttrycker att det är av vikt att medvetandegöra barnen om deras delaktighet. Retoriken i 

samtalet lyfter att barnen behöver vara medvetna om sin delaktighet, retoriken synliggör även 

demokrati som en aspekt i att konstruera delaktighet. Effekten av att tidigt lyfta 

demokratibegreppet kan bli att barnen får en ökad förståelse om vad demokrati innebär vilket 

är av vikt då vårt samhälle vilar på demokratisk grund. Effekterna av att medvetandegöra 

barnen om deras delaktighet kan bli att barnen får större förståelse för sina rättigheter samt 

förståelse för begreppets innebörd. Vidare effekter av att pedagogen tar tillvara på barns 

funderingar och lyssnar på dem kan vara att barnen i större utsträckning upplever att deras 

åsikter är viktiga och därmed vågar kommunicera sina idéer.  Å ena sidan kan effekterna av 

att inte samtala med barnen om deras delaktighet innebära svårigheter för dem att förstå 

begreppet. Vidare kan det få effekter av att barnen upplever att deras åsikter inte är viktiga 

samt att de kan uppleva att dem inte blir delaktiga i beslut gällande förskolans verksamhet. 

Det pedagogen inte lyfter är varför eller vilka fördelar det finns med att inte samtala med 

barnen om deras delaktighet. Det kan å andra sidan vara att pedagogen inte samtalar med 

barnen om deras delaktighet på grund av andra aspekter som kan anses vara viktigare för 

tillfället. De argument som lyfts fram har betydelse för barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation eftersom om pedagoger anser att barns åsikter är av vikt kommer de här 

aspekterna även synliggöras i den pedagogiska dokumentationen.  

 

5.2.2 Tolkning av barns intresse 
I samtalet nedan lyfter Fanny att hon anser att det finns en problematik med den pedagogiska 

dokumentation då hon måste tolka de yngsta barnens språk och anser att det är lättare med 

äldre barn då en annan slags dialog kan föras.  

 

Fanny: Är det med små är det mina tolkning.  

Pedagogen härmar ett barn och säger: uuh uuh uuh 
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Fanny: Då får jag ju tolka att barnet sa uuh uuh uuh när den såg sig själv, men 

sen de stora kan man ställa kluriga frågor till. 

Intervjuare: Hur tänker du med kluriga frågor? 

Pedagogen ger exempel på vad hon menar med kluriga frågor 

Fanny: Hur tänker du här? Jag ser inte…  

Intervjuare: Att de får berätta mer? 

Fanny: Få de att berätta lite mer.. jag spelar lite dum, så de får berätta lite mer 

 

Fannys argument uttrycker svårigheter att konstruera pedagogisk dokumentation utifrån de 

yngsta barnens idéer då hon får tolka deras begränsade språk. Det som kommer till uttryck är 

att pedagogens syn av tolkning innebär att upprepa vad ett barn med begränsat språk säger 

istället för att tolka innebörden av vad barnet försöker förmedla. Effekten av pedagogens 

förhållningssätt till vad tolkning innebär kan leda till att pedagogen inte förstår vad barnet 

försöker uttrycka. Fanny talar om att det är lättare att konstruera pedagogisk dokumentation 

tillsammans med de äldre barnen då hon kan ställa kluriga frågor som barnen kan ge svar på. 

Å ena sidan kan “kluriga frågor” tolkas som om pedagogen ger svåra frågor till barnen som 

dem ska finna lösningen på. Å andra sidan ger pedagogen exempel på vad hon menar med 

kluriga frågor exempelvis - Hur tänker du här? Den här typen av frågor kan tolkas i likhet 

med utmanade frågor som ställs med intentionen att barnen ska berätta mer och att de 

tillsammans kan nå gemensam förståelse. Fanny uttrycker vidare att hon “spelar lite dum” 

genom att säga “jag ser inte” för att få barnen att berätta ytterligare för henne, dock använder 

sig pedagogen inte av en frågeställning. Effekten av att pedagogen inte använder sig av 

frågeställningar när hon vill utmana barnen kan innebära en problematik då barnen inte får 

frågor att förhålla sig till. Utifrån pedagogens uttalande om att “spela dum” kan det tolkas 

som att hon ser sig själv som mer kompetent än barnen och att det enligt hennes finns ett 

“rätt” svar som hon vill få barnen att komma fram till. Det som inte lyfts är att Fanny vill få 

barnen att berätta mer för att hon är nyfiken på barnens hypoteser och vill söka kunskap 

tillsammans.  Å ena sidan kan effekten av att pedagogen “spelar dum” bli att barnen känner 

sig osäkra då de inte får stöd och bekräftelse av pedagogen som säger “jag ser inte”. Å andra 

sidan kan effekten av hennes uttalande vändas till något positivt då barnen kan bli motiverade 

och få en vilja att självständig eller i interaktion med andra barn söka ny kunskap.  
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5.2.3 Demokrati och dialog ur ett barns perspektiv 
I samtalet nedan lyfter pedagogerna Laura och Agda den demokratiska aspekten i relation till 

konstruktion av delaktighet för barn. Här talas det om dialog ur ett barns perspektiv samt 

vikten av att ta hänsyn till barns idéer och omsätta de i verksamheten. 

 

Laura: den här demokratiska processen är ju viktig att de är medvetna om liksom. 

alltså.. att man.. deras åsikter är viktiga och att man.. att man.. får föra fram dem 

och sen kanske det inte alltid blir man hade tänkt sig eller så men.. man blir 

lyssnad på 

Agda: Ja, att det är viktigt det de säger. Att dom ska känna de: det betyder nått 

det jag säger 

Laura: Ja. Och att man vågar komma med idéer och så också. att man är en 

vuxen som kan ta emot de och försöka förverkliga vissa saker 

 

Lauras retorik lyfter att det är av vikt att göra barnen medvetna om den demokratiska 

processen så att de upplever att deras åsikter är viktiga. Vidare lyfter Agda att hennes uppgift 

som pedagog är att lyfta in barnens åsikter och försöka omsätta de i praktiken. Även om det 

inte alltid blir som barnen har tänkt sig kan det tolkas som hennes intentioner är att barnen ska 

uppleva att de blir lyssnade på, att hon tar hänsyn till vad de säger samt försöker omsätta detta 

i verksamheten. Effekterna av att barnen känner sig lyssnade på kan bli att de får en ökad 

förståelse för demokratibegreppet då dem kan få sina egna förslag genomförda men får även 

respektera andras beslut. Vidare lyfter både Laura och Agdas retorik aspekten av att barnen 

ska uppleva att det dem säger är viktigt så de vågar kommunicera sina idéer i dialog med 

pedagogerna. Laura uttrycker att vuxna måste ta tillvara på de idéer barnen uttrycker vilket 

kan förstås som att det krävs kompetenta pedagoger som kan omsätta deras förslag i 

verksamheten. Effekterna av ett sådant förhållningssätt kan bli att barnen känner trygghet 

vilket kan leda till att de vågar göra sin röst hörd i större utsträckning. Det som inte lyfts är 

effekterna av vad som kan hända om pedagogerna frångår vad barnen uttrycker i dialog samt 

vad som kan hända om pedagogerna bortser från barnens åsikter. Effekterna av detta kan bli 

att verksamheten går miste om barnens perspektiv. De här argumenten har betydelse då den 

pedagogiska dokumentationen ska utgå från barns perspektiv.  
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5.2.4 Gemensam analys tema dialog 
I de tre samtalen ovan lyfts temat dialog ur olika perspektiv. De variationer som uttrycks är att 

i samtal 5.2.1  lyfter pedagogen vikten av att kommunicera med barnen för att 

medvetandegöra dem om deras delaktighet. I samtal 5.2.2 uttrycks variationer av dialog med 

yngre och äldre barn vilket ger effekter på olika slags delaktighet. I samtal 5.2.3  talar Laura 

och Agda om dialog ur ett barnperspektiv där vikten av att lyssna på barn lyfts. Likheterna 

mellan samtal 5.2.1 och 5.2.3 är att pedagogerna uttrycker vikten av att via dialog 

medvetandegöra barnen på begrepp som delaktighet och demokrati. Men å andra sidan 

motsäger pedagogen sig själv i samtal 5.2.1 då hon hävdar att barnen inte alltid behöver vara 

medvetna om sin delaktighet vilket är en aspekt som inte lyfts i samtal 5.2.3. Likheterna 

mellan de tre samtalen är att dialog lyfts i relation till barns delaktighet då pedagogerna 

uttrycker vikten av att föra en dialog med barnen så dem ska uppleva sig själva som en 

tillgång i gruppen. Det som lyftes kring barns delaktighet i relation till pedagogisk 

dokumentation var svårigheter med att göra de yngsta barnen delaktiga eftersom pedagogerna 

fick tolka deras begränsade språk. Pedagogerna lyfter att det är av vikt att barnen ska få 

möjlighet att uttrycka åsikter och blir då lyssnade på, vilket kan tolkas vara aspekter som de 

även lyfter in i pedagogisk dokumentation.  

 

5.3 Tema verktyg  
Genom kodning av hur pedagoger samtalar om barns delaktighet framkom temat om verktyg. 

Nedan presenteras ett urval av samtal för att belysa variationer i hur pedagoger talar om 

delaktighet.  

 

5.3.1 Lärplattor för konstruktion av delaktighet 
I samtalet berör pedagogerna Milda och Janina vad de anser vara faktorer för att konstruera 

delaktighet i pedagogisk dokumentation där utrustning lyfts om ett centralt verktyg. När 

Milda uttrycker “ en viss önskan om att ha fler lärplattor som du sa” syftar hon till att hennes 

kollega tidigare lyft den här aspekten.  

 

Intervjuare: kan ni se några andra centrala faktorer för att kunna skapa 

delaktighet? 
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Milda: alltså det är ju utrustningen som sagt, det kräver ju en viss utrustning. det 

är klart en viss önskan om att ha fler lärplattor som du sa eller fler kanoner 

Janina: kunskap kring det är ju…  

(4 sekunders tystnad) 

Intervjuare: kunskap kring? 

Janina: både kring pedagogisk dokumentation och kring hur man använder 

lärplattan.  

 

Milda och Janinas argument uttrycker att delaktighet i pedagogisk dokumentation konstrueras 

genom användning av utrustning. Milda argumenterar för att fler lärplattor behövs vilket även 

kunnat bidra till ökad delaktighet. Då pedagogerna lyfter utrustning som en central faktor för 

att konstruera delaktighet kan det tolkas som att de använder sig av materiella verktyg i större 

utsträckning än sin egen kompetens. Det här kan å ena sidan tolkas att de har en medvetenhet 

hur de kan konstruera delaktighet för barn men å andra sidan lyfter de inte aspekter som att 

barn kan bli delaktiga genom samspel och dialog med andra. De lyfter inte heller hur de 

konstruerar delaktighet för barnen i vardagen utöver pedagogiska dokumentationen. Av 

Janinas argument framgår det att kunskap om pedagogisk dokumentation och lärplattor är 

viktig men det som inte uttrycks är vad för kunskap som behövs eller vem som besitter den. 

Då intervjuaren ställer en följdfråga kan det tolkas som att Janinas svar är ofullständigt. Då 

Janina inte uttrycker vilken kunskap hon syftar på kan konsekvenserna innebära att det blir 

svårt för henne att tillägna sig sådan kunskap. Retoriken i samtalet synliggör IKT som ett 

möjligt verktyg för att kunna konstruera delaktighet för barn i pedagogisk dokumentation. 

Effekterna av att förskolan aktivt använder IKT som verktyg kan tolkas ge barn möjligheter 

att utveckla sin digitala förmåga vilket kan vara en tillgång i dagens mediasamhälle. 

Effekterna av att pedagogerna använder IKT som verktyg för att konstruera delaktighet kan 

bli att det uppstår hinder om lärplattan av olika anledningar utesluts ur verksamheten. Hade 

pedagogens kompetens används som ett verktyg likt hur förskolan använder sig av lärplattan 

hade dessa verktyg kunnat komplettera varandra och delaktighet hade kunnat konstrueras ur 

fler perspektiv. 
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5.3.2 Pedagogens kompetens för tolkning av barns intresse 
Samtalet har berört aspekter för att konstruera delaktighet för barn och Ritva lyfter 

pedagogens kompetens som ett möjligt verktyg för att konstruera delaktighet hos de yngre 

barnen. Ritva uttrycker att pedagogen behöver observera och tolka vad barnen är intresserade 

av och omsätta detta i verksamheten.  

 

Ritva: Just med de små måste vi ha en annan metod ibland än dialogen, just att, 

för att de ska kunna vara delaktiga så måste vi liksom se och tolka vad vi tror att 

dem… alltså vad de visar på. Så att liksom, hos oss behöver de ha mycket 

inflytande över sin vardag. För om vi bestämmer hela tiden vad vi ska göra så kan 

inte.. då får de inte något utrymme för att vara delaktiga. Så hos oss handlar det 

mycket om små detaljer, att man hänger på de ganska mycket för att de visar ju 

med kroppen eller liksom med aktionerna i sig vad de är intresserade av. Och då 

gäller det för oss att stanna upp och se. 

 

Ritvas argument uttrycker att det är av vikt att pedagogerna i större utsträckning använder sig 

av observation som metod istället för dialog med de yngsta barnen. Ur Ritvas uttalande blir 

det otydligt vad hon menar att barnen ska visa på men utifrån sammanhanget kan det förstås 

som att Ritva syftar på att tolka vad barnen är intresserade av. Ritvas argument uttrycker för 

att konstruera delaktighet hos barn får inte pedagogerna vara för styrande genom att 

bestämma innehållet i verksamheten. Ritvas argument att följa och observera barnen är att 

deras intresse visar sig genom deras kroppsspråk och hur de agerar. Det kan tolkas som att 

pedagogerna är medvetna om barnens begränsade verbala språk och försöker hitta alternativa 

metoder att förstå dem på. Å ena sidan kan det förstås som att de är intresserade av att försöka 

närma sig ett barns perspektiv och effekterna kan bli att de kan nå delaktighet för barnen i 

större utsträckning. Å andra sidan uttrycker pedagogerna inte att det kan finnas svårigheter att 

tolka barns intresse då de inte kan vara säkra på att deras tolkningar är eniga med barnens 

upplevelser. Ritvas argument uttrycker att det är av vikt att uppmärksamma barnens intresse 

då verksamheten ska vila på det vilket i sin tur kan ha betydelse för att öka barns delaktighet 

och perspektiv även i den pedagogiska dokumentationen. Samtalets retorik synliggör att Ritva 

vill närma sig ett barns perspektiv. Retoriken belyser även att pedagogerna använder sig av 

sin kompetens som verktyg för att konstruera delaktighet för barn. 
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5.3.3 Pedagogens intresse för barns åsikter 

I samtalet uttrycker pedagogerna Gunilla och Fanny aspekter som de anser vara centrala för 

att konstruera delaktighet. Pedagogerna lyfter sin kompetens som verktyg för att skapa 

delaktighet då de lyfter att den viktigaste aspekten är att visa intresse för vad barnen uttrycker 

  

Intervjuperson: vilka faktorer ser ni som centrala för att barnen ska kunna bli 

delaktiga? 

Gunilla: det centrala och viktigaste är ju liksom att vi är intresserade av vad 

barnen säger och skapar den här.. jag vill ju veta vad du tycker är roligt och 

intressant alltså.. 

Fanny: närvande lyssnande.. alltså vara på deras nivå. Man ligger ju och kryper 

på golvet och krälar. 

(3 sekunders tystnad uppstår) 

Intervjuare: att visa intresse för det de gör?  

Gunilla: ja alltså att visa intresse, respekt och lyssna på de. Alltså att lyssna är ju 

super viktigt. och visa att jag tycker att de du säger är viktigt och lyfta de bitarna 

för att liksom det är okej att tycka vad man tycker, han tycker så och du tycker så. 

Det finns ju ingenting som är rätt men man får tycka som man vill.  

 

Gunillas argument för att skapa delaktighet för barnen är att pedagogen visar intresse för vad 

barnen uttrycker. Hon uttrycker att det viktigaste är att skapa den här men nämner inte vad 

det innebär, men av sammanhanget kan det tolkas att hon syftar på att barnen ska uppleva att 

de blir lyssnade på utifrån sina intressen. Fannys argument uttrycker att pedagogerna ska 

befinna sig på barnens nivå och uttrycker vidare att hon ligger på golvet och krälar.  

Intervjuaren ställer en följdfråga då tystnad uppstår och det inte är tydligt vad Fanny menar 

med att befinna sig på barnens nivå. Å ena sidan kan det tolkas som hon syftar på att fysiskt 

befinna sig på barnen nivå men konsekvenserna av det kan vara att hon är fysiskt närvarande 

men det behöver inte betyda att Fanny är intresserad av deras görande. Å andra sidan kan det 

även förstås som att Fanny befinner sig på barnens nivå genom att visa nyfikenhet för barnens 

intresse vilka kan ge konsekvenser av en ökad delaktighet för barn och pedagoger. Gunilla 

återkopplar i sina argument till vikten av att visa intresse, respektera samt lyssna på barnen 

och påpekar att det är superviktigt. Då hon återkommer till detta och använder ett värdeord 
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kan det tolkas som att hon anser att visa intresse, respekt samt lyssna vara de mest centrala 

aspekterna för att skapa delaktighet. Den här typen av argument får betydelse för barns 

delaktighet i pedagogisk dokumentation då det även i dokumentationen är av vikt att visa 

intresse och lyssna på dem. Det pedagogerna inte lyfter i samtalet är alternativa aspekter som 

kan konstruera delaktighet för barn såsom olika typer av material eller IKT. Gunilla uttrycker 

vidare att det är av vikt att pedagogerna uppmuntrar barnen att våga uttrycka sina åsikter då 

hon argumenterar för att det är okej att tycka vad man tycker. Utifrån hennes uttalande kan det 

förstås som att olika åsikter är en tillgång även i arbetslaget vilket därmed kan spegla 

pedagogernas förhållningssätt mot barngruppen. Effekterna kan bidra till ett öppet 

arbetsklimat där barnens och pedagogernas olikheter kan stärka verksamheten genom större 

mångfald.  

 

5.3.4 Gemensam analys tema verktyg 
I samtalen ovan lyfts variationer av argument i temat verktyg. I samtal 5.3.1 uttrycker 

pedagogerna att utrustning inom IKT (information och kommunikations teknik) anses vara ett 

centralt verktyg för att barnen ska bli delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. I samtal 

5.3.2 uttrycks att pedagogerna använder sin kompetens som verktyg för att konstruera 

delaktighet med de yngsta barnen. I samtal 5.3.3 beskriver pedagogerna de aspekter dem 

anser vara mest centrala för att konstruera delaktighet för barn. Likheterna mellan samtal 

5.3.2  och 5.3.3 är att pedagogerna talar om sig själva som ett centralt verktyg i arbetet med 

barns delaktighet till skillnad från samtal 5.3.1 där materiella verktyg beskrivs som mest 

centralt. Det kan förstås som två olika typer av delaktighet berörs, dels synliggörs 

konstruktion av delaktighet i pedagogisk dokumentation med stöd av IKT. Dels synliggörs 

pedagogens kompetens som verktyg vilket får betydelse för barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation då pedagogerna synliggör barns intresse. 

 

5.4 Slutsats 
Det som synliggjorts utifrån analyserna är tre olika teman som alla berör barns delaktighet 

och pedagogisk dokumentation i olika grad. Det första temat tar utgångspunkt i tid för 

konstruktion av barns delaktighet. Vi har genom analyserna kommit fram till att det fanns 

olika förhållningssätt till tid och det fanns olika strategier för hur tiden användes i 

verksamheten. Tiden lyftes som både en möjlighet för delaktighet i pedagogisk 
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dokumentation men det synliggjordes även att tiden kunde konstruera hinder för delaktighet. I 

temat dialog synliggjordes att pedagoger använde dialog för att medvetandegöra barn om 

deras delaktighet samt användes dialog för att kommunicera demokrati med barn och göra 

dem medvetna om att deras åsikter är viktiga. Det blev synligt att pedagoger hade svårt att 

konstruera delaktighet i pedagogisk dokumentation eftersom de fick tolka vad de yngre 

barnen intresses är då de har begränsat verbalt språk. Vi har genom analyserna kommit fram 

till att det är viktigt att barnen upplever att de vågar uttrycka sina åsikter och att de här 

åsikterna blir lyssnade på och omsätts sedan verksamheten. Det här ansågs vara centrala 

aspekter för att kunna konstruera delaktighet. Det synliggjordes även att det finns samband 

mellan begreppen delaktighet och demokrati och genom dialog med barnen arbetade 

pedagogerna för att barnen skulle bli medvetna om begreppens innebörd. I temat verktyg 

synliggjordes variationer av vad som ansågs vara verktyg samt hur pedagogerna använder sig 

av dessa för att konstruera delaktighet. Det blev synligt att olika typer av verktyg kunde 

konstruera olika typer av delaktighet, materiella verktyg som IKT användes för att konstruera 

delaktighet i pedagogisk dokumentation och pedagogens kompetens och förhållningssätt 

användes som verktyg för att konstruera delaktighet i verksamheten.   

 

6. Diskussion  

I följande kapitel kommer vi diskutera studiens resultat utifrån den forskning som presenterats 

i kapitel 5. Diskussionen utgår från de tema som synliggjorts i analyskapitlet. 

 

6.1 Tid  
I resultatet lyftes tid som en aspekt för att kunna konstruera delaktighet för barn i pedagogisk 

dokumentation. Det framkom att tid å ena sidan kan skapa möjligheter för att konstruera 

delaktighet. Å andra sidan synliggjordes även att tid ansågs vara ett hinder för detta då 

pedagogerna uttryckte att det var svårt att frigöra tid för reflektion och dokumentation i 

samband med aktiviteter. Det krävs tid och stora arbetsinsatser av pedagoger uttrycks som 

negativa effekter av pedagogisk dokumentation (Lindgren Eneflo, 2014). Tid har synliggjorts 

som ett hinder i konstruktion av pedagogisk dokumentation vilket kan bero på ett antal 

faktorer, å ena sidan kan problemets grund ligga på en organisatorisk nivå då det krävs 

samarbete mellan barn pedagoger och föräldrar för att kunna tillägna sig arbetet med 

pedagogisk dokumentation (MacDonald, 2006). Å andra sidan kan problemet med att frigöra 
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tid för pedagogisk dokumentation bottna i att det krävs teoretisk kunskap för att kunna 

reflektera och analysera, faktorer som kan ta tid att utveckla i ett arbetslag (Elfström, 2013). 

Resultatet av McKennas (2003) och Buldus (2010) studier synliggör att alla deltagande 

pedagoger anser det vara problematiskt att finna tid för reflektion tillsammans med barnen. 

Tidsaspekten presenteras även som ett hinder för att kunna genomföra pedagogiska 

dokumentationer vilket kan ses i likhet med analysen 5.1.1 samt 5.1.2 där samtalet belyser att 

det anses vara ett hinder att finna tid för enskild och gemensamt reflektion med barnen. Delar 

av samtalen belyser å andra sidan inte tidsaspekten som negativt utan det argumenteras istället 

för att det får ta tid. Det här kan förstås i likhet med vad deltagarna i McKennas (2003) studie 

uttrycker då de var villiga att möta utmaningarna med pedagogisk dokumentation för att 

uppnå fördelarna. Arbetet med pedagogisk dokumentation ger flera fördelar i att synliggöra 

barns lärprocesser men att analysera och förstå barns görande är både svårt och tidskrävande 

(Buldu, 2010). En anledning till att reflektion uteblir kan förstås utifrån vad Alvestad & 

Sheridan (2014) skriver. Författarna belyser utifrån sin studie att pedagoger såg bildmaterial 

som producerats som spännande i sig att samtal kring. De ansåg att det inte behövdes någon 

skriftlig reflektion i relation till förskolans verksamhet. Argumenten var att skrivprocessen 

kunde reducera tid som pedagogerna istället kunde tillbringat med barnen.  

 

 

6.2 Dialog 
Resultatet i studien visar att dialog framhävdes som en väg i att konstruera delaktighet för 

barn i pedagogisk dokumentation. Dels synliggjordes vikten av att föra en dialog med barnen 

så de blir medvetna om vad delaktighet innebär och upplever sig själva som en tillgång. Det 

lyftes även att det fanns en svårighet i att föra en dialog med de yngsta barnen då pedagogen 

fick tolka vad barnet uttryckte. Att föra dialog för att konstruera delaktighet i pedagogisk 

dokumentation kan å ena sidan göras genom samtal med barnen kring den dokumentation som 

skapats. Barnen får uttrycka sina ideér, tolkningar och strategier och dessa ligger sedan till 

grund för hur verksamheten utformas (Elfström, 2013). När pedagogen ska kunna tillägna sig 

barnens tolkningar föreslås att pedagogen ställer öppna frågor som inte tar för givet att något 

rätt svar finns (ibid). Detta kan förstås utifrån analys 5.2.2 där temats retorik belyser att det 

förekommer tolkning av de yngre barnens språk till skillnad mot de äldre där retoriken lyfter 

att det kan ställas utmanande frågor till barnen för att dem ska berätta mer. Elfström (2013) 

beskriver att då pedagoger tolkar och sammanfattar det barnen uttrycker är det viktigt att 
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återkoppla till barnen och föra en dialog kring tolkningarna. Det gör dokumentationerna 

värdefulla och viktiga för barnen då de får möta den tolkning pedagogerna gjort av deras 

arbete. Genom det här kan barnen uppleva att det de gjort är värdefullt och att dem blir sedda 

och lyssnade på (ibid). Då retoriken i analys 5.2.2 använder sig av tolkning för att försöka 

förstå vad barnen uttrycker kan bero på att tolkning har blivit ett vedertaget sätt för pedagoger 

att försöka förstå barns intentioner och vad de vill. Då en pedagog har intentioner att försöka 

tolka och förstå vad barnet vill och uttrycker kan det ses i likhet med ett barnperspektiv 

(Sandberg & Eriksson, 2008). Att skapa delaktighet för barn i pedagogisk dokumentation 

handlar inte om att enbart lyssna på barns åsikter och sedan låta dem bestämma. Det är mer en 

fråga om att tolka barns åsikter och uttryck och ta avstamp i detta så barns intressen och 

behov får styra verksamheten (ibid). Att ställa öppna frågor för att pedagogen ska kunna 

tillägna sig barnens tolkningar kan innebära att det ges utrymme för barnens egna idéer i 

dialogen. Att konstruera samtalsaktiviteter med utrymme för barns åsikter kan ge barnen 

möjligheter att klargöra sina teorier i samspel med en pedagog som stöttar och hjälper barnen 

att förstå sina resonemang (Elfström Petterson, 2014). Analys 5.2.1 synliggjordes temat tid 

där retoriken belyste att det var centralt att medvetandegöra barn om deras delaktighet via 

dialog. Det uppstod en motsättning i argumenten då de synliggjordes att barnen inte behövde 

vara medvetna om sin delaktighet alltid. Detta kan ställas i relation till det Elfström (2013) 

skriver, hon belyser att medvetandegöra barn om vilka strateger om lärande som finns är det 

mest kärnfulla för att dem ska utveckla förståelse kring dessa strategier. Då argumenten i 

analys 5.2.1 belyser att det inte var nödvändigt att alltid medvetandegöra barnen kring deras 

delaktighet kan det leda till att barnen inte får den medvetenhet som Elfström (2013) uttrycker 

krävs för att förstå vilka strategier som används för att konstruera deras delaktighet. I analys 

5.2.3 synliggör argumenten en demokratisk aspekt i förhållande till att konstruera delaktighet 

för barn, retoriken belyser dialog ur ett barnperspektiv och vikten av att omsätta barns idéer i 

verksamheten. Detta kan förstås i sammanhang med vad Hännikäinen (2012) beskriver vara 

centrala faktorer för barns delaktighet. Författaren belyser att pedagogen har en central roll i 

processen eftersom pedagogens förmåga att visa intresse och lyssna på barnens förslag samt 

respektera deras beslut var viktiga aspekter i att konstruera delaktighet. Författaren 

exemplifierar att pedagogens styrning bör handla om att vara känslomässigt närvarande och 

mottaglig för de barnen uttrycker snarare än att vara den som bestämmer kring innehåll i 

verksamheten. Även Sandberg och Erikssons (2008) resultat belyser de aspekter för 

delaktighet som tas upp i exempel 5.2.3. Författarna påvisar att om barnen fick ha en hög grad 

av självbestämmande över sig och sin vardag gynnades deras möjligheter för delaktighet. De 
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faktorer för delaktighet som lyfts i exemplet kan sammanfattas i enlighet med vad Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) belyser vara aspekter för delaktighet. Författarna skriver om 

den vuxna har ett barnperspektiv kan det leda till att barnen upplever sig som meningsfulla 

deltagare eftersom dem blir lyssnade på. Delaktighet och barns perspektiv är beroende av 

varandra då en förutsättning för att pedagogen ska kunna konstruera delaktighet är att denne 

kan anta ett barns perspektiv. För att kunna inta ett sådant perspektiv krävs det att barnen har 

fått förmedla sin ståndpunkt och att pedagogen sedan lyssnar och försök förstå dessa 

ståndpunkter 

 

6.3 Verktyg 
Studiens resultat belyser IKT som en aspekt för konstruktion av barns delaktighet i 

pedagogisk dokumentation. Att IKT synliggjordes som ett möjligt verktyg kan förstås i 

förhållande till vad Lindgren (2014) belyser om IKT, hon skriver att kameror, film och 

lärplattor får ta allt större plats i användandet av pedagogisk dokumentation och att det kan 

bidra till barns delaktighet i dokumentationsprocessen. Då barn får vara med och skapa 

innehållet till de dokumentationer som berör dem synliggörs barns perspektiv i större 

utsträckning (ibid). Retoriken om IKT som centralt verktyg som synliggörs i 5.3.1 kan även 

sättas i relation till Sparrman & Lindgrens (2007) uttalande som synliggör IKT som verktyg i 

dokumentations process. I analysarbetet synliggjordes att pedagogerna belyste IKT som ett 

möjligt verktyg i att konstruera delaktighet för barn i pedagogisk dokumentation.  Den 

aspekten lyfts inte i större utsträckning i nationell eller internationell forskning som vi tagit 

del av i studien. Det kan tyda på ett glapp i forskningen vad gäller verktyg för konstruktion av 

barns delaktighet i pedagogisk dokumentation och kan innebära att området är i behov av 

fortsatt forskning. I resultat i det här examensarbetet framkom även att pedagoger använder 

sin kompetens som verktyg för att konstruera delaktighet för barn. Emilsson och Folkesson 

(2006) beskriver delaktighet vara relaterat till ett barns perspektiv även om de är skilda 

begrepp och om pedagoger kan närma sig ett barns perspektiv möjliggörs genuin delaktighet 

för barn i förskolans kontext. I samtal uttrycks om barn har ett begränsat verbalt språk kan 

observation synliggörs barns intresse och det är då av vikt att pedagogerna tolkar och försöker 

omsätta tolkningarna i verksamheten för att öka barnens delaktighet. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2003) skriver för att få förståelse för barns perspektiv måste pedagogerna lyssna på 

vad barnen uttrycker. Det här motsätts av resultatet i Sandberg och Ericssons (2008) studie 

som visar att barn måste kunna verbalt uttrycka sig själva för att få en ökad delaktighet vilket 
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även beskrivs vara karaktäristiskt för att göra barn delaktighet. Att tolka och ta tillvara på 

barns intresse är dock problematiskt skriver Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) då det 

kan uppstå ett “glapp” mellan pedagogers tolkning av barns idéer och pedagogers omsättning 

av tolkningarna i verksamheten. i samtal 5.3.2 uttrycker pedagogen att dem ska 

uppmärksamma barns intresse då verksamheten ska vila på det vilket kan tolkas som att 

pedagogen inte anser det finns ett “glapp”. I likhet med samtal 5.3.2 uttrycks vikten av att 

lyssna på barn i samtal 5.3.3. Här lyfts aspekter så som att vara närvarande lyssnande samt 

visa respekt och intresse för barnen för att pedagogerna det ska bli möjligt för pedagogerna att 

konstruera delaktighet för barn. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) skriver att en 

grundförutsättning för delaktighet är att barn ges möjlighet att föra sin egen talan men vidare 

problematiserar dem tidigare forskning då de skriver att forskare tar för givet att barn måste 

ha ett väl utvecklat verbalt språk för att dem ska kunna bli lyssnade på. Vuxna får bära ett 

stort ansvar i arbetet med att skapa delaktighet belyser även Hännikäinen (2010) vilket kan 

förstås i likhet med att pedagogens kompetens kan ses som ett verktyg för konstruktion av 

delaktighet. Författaren belyser om pedagogen kan närma sig ett barns perspektiv och skapa 

en känsla av delaktighet hos barn kan detta leda till att barnen känner sig som värdefulla 

deltagare i sin kontext vilket även lyfts av retoriken i samtal 5.3.3. 

 

7. Metoddiskussion 
Studien tar utgångspunkt i socialkonstruktionismen och har diskurspsykologisk ansats. 

Utgångspunkterna ansågs vara relevanta för studiens syfte som var att undersöka hur 

pedagoger i förskolan konstruerar möjligheter och hinder för barns delaktighet i pedagogisk 

dokumentation. Om ett annat vetenskapsteoretiskt perspektiv valts hade studien fått ett annat 

resultat men då vi ville undersöka vad pedagoger uttryckte i samtal ansågs 

socialkonstruktionism och diskurspsykologi vara mest lämpligt då det var vad som uttrycktes 

i samtal som undersöktes ansåg vi att observationer samt enkäter inte var relevanta för att 

studies syfte. Istället hade intervjuer kunnat användas som metod för insamling av empiri men 

eftersom vi ville ha naturliga samtal ansågs fokusgruppsamtal var mest lämpligt. Det som 

upptäcktes vara problematiskt med fokusgruppsamtal vara att de frågor som vi ställde kan 

tolkas som ledande frågor. Då tystnad uppstod i vissa samtal ville det naturliga samtalet 

bibehållas och därför valde vi att ställa följdfrågor som ledde diskussionen vidare vilket 

innebär att vi även analyserade det vi uttryckte i samtal. Vi är medvetna om att studiens 

resultat inte går att generalisera men anser trots det att studien har didaktiska implikationer. Vi 
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har under studies gång haft ett tydligt genomförande och visat på studiens syfte för att öka 

reliabiliteten och validiteten. Hade studien pågått under en längre tid hade ett 

sannolikhetsurval kunnat användas istället för målinriktat och bekvämlighetsurval och då 

hade studiens resultat kunnat generaliseras.  
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