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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger i samtal med varandra 

framställer dokumentationen som görs i verksamheten och barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet. Två fokusgruppsamtal genomfördes tillsammans med pedagoger från 

två förskolor, där ljudupptagning användes för att samla in det empiriska materialet. Studien 

utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet och diskurspsykologi används för att 

analysera kommunikationen. Detta med avsikt att få en djupgående analys kring vilka 

förhållningssätt som verkar ligga till grund för pedagogernas resonemang i samtalen, och vad 

dessa kan innebära för barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Resultatet visar att det 

genomgående uttrycks varierande förhållningssätt till dokumentation och barns delaktighet i 

den. Beroende på pedagogernas barnsyn och hur de förhåller sig till dokumentation, 

konstrueras dokumentationsarbetet på olika sätt. Dokumentation som framställs som ett 

verktyg för att utveckla verksamheten, möjliggör barns delaktighet betydligt mer, än i de fall 

där dokumentation görs för att man måste. Tid och intresse uttrycks vara aspekter som 

påverkar barns delaktighet i dokumentationsarbetet och pedagogerna uttrycker varierande 

förhållningssätt och strategier för att hantera dessa aspekter Det framställs en smal syn på vad 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet innebär, där delaktigheten karaktäriseras av att 

välja och samtala kring bilder. Delaktighet framställs även som något som är beroende av 

vilka förmågor barnet har.  

 

Nyckelord: Barns delaktighet, dokumentationsarbete, fokusgruppsamtal, 

förhållningssätt, pedagog, socialkonstruktionism      
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1. Inledning 

Barn ges sällan något betydande inflytande i beslutsfattanden, trots samhällets ökade 

medvetenhet om vikten av barns delaktighet (Thomas, 2007). Det uppmärksammas brister 

beträffande barns delaktighet och inflytande i såväl förskolans verksamhet, som i arbetet med 

dokumentation i förskolan (Hamerslag, 2013). I Sandberg och Erikssons (2010) studie 

framkommer det att barnen får bestämma över sin lek, snarare än att delta i den pedagogiska 

utformningen av verksamheten. En avgörande förutsättning för barns delaktighet och 

inflytande är vilken barnsyn och vilket förhållningssätt pedagogerna har. En positiv eller 

negativ attityd till barns delaktighet speglar sig i hur pedagogen konstruerar situationer för 

delaktighet eller inte (Hamerslag, 2013; Månsson, 2008; Elfström Pettersson, 2014). Även 

Arnér (2006) poängterar att det är pedagogens ansvar för huruvida barnen i förskolan ska 

kunna komma till tals och få inflytande. Ett välkomnande och bekräftande bemötande skapar 

möjligheter för delaktighet och inflytande, medan ett alltför styrande bemötande konstruerar 

hinder. 

    Det finns en mängd styrdokument all personal i förskolan ska förhålla sig till. I FN:s 

barnkonvention står det att barn är samhällsmedborgare med demokratiska rättigheter och att 

de ska mötas med respekt för dessa, och därmed få göra sina röster hörda (Unicef Sverige, 

2009). Dessa rättigheter gäller även i förskolan och i läroplanen framhålls det genomgående 

att verksamheten ska baseras på demokratiska grunder, där barns delaktighet och inflytande är 

två viktiga delar (Skolverket, 2010). Dokumentationen i förskolan kan fungera som ett medel 

för att göra barns röster hörda, vilket bidrar till att stödja barnens möjligheter till delaktighet 

och inflytande i verksamheten. Dock behöver dokumentationerna användas som 

kommunikationsstöd och reflektionsunderlag tillsammans med såväl barn som pedagoger, för 

att barns delaktighet ska möjliggöras (Bjervås, 2011). Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

betonar vikten av hur dokumentationen används och menar att det inte är tillräckligt att enbart 

dokumentera händelser och upptäckter, utan den bör användas i dialog och reflektion både i 

arbetslag, men också tillsammans med barnen. En del pedagoger är dock målinriktade och 

styrande i sin kommunikation när de dokumenterar, vilket gör att de inte tar till sig barnens 

perspektiv. Det kan resultera i att pedagog och barn befinner sig i två parallella världar där 

barnen blir till studieobjekt (Emilssom & Pramling Samuelsson, 2012). Även Sparrman och 

Lindgren (2010) menar att dokumentationen som görs i förskolan kan innebära att barnen 

objektifieras, men understryker att detta kan undvikas genom att dokumentationen konstrueras 
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tillsammans med barnen. Genom att bjuda in barnen i processen blir det också möjligt att ta 

deras perspektiv i beaktande.  

    Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att dokumentationen som 

görs i verksamheten, mestadels görs av pedagogerna. Det är de som fotograferar, skriver och 

sätter upp dokumentationen på väggarna för att visa att de arbetar utifrån förskolans 

läroplan.  Vi ser att barnen skulle kunna vara mer delaktiga i denna process, och vi funderar 

över hur pedagogerna resonerar kring dokumentationsarbetet och barns delaktighet i detta 

arbete. Utifrån tidigare forskning belyses det att barns delaktighet fortfarande är ett område 

som behöver utvecklas, och därmed upplever vi att det är betydelsefullt att genomföra mer 

forskning inom området. Utifrån våra två forskningsöversikter om dokumentation i förskolan, 

konstaterar vi att det finns mindre forskning om hur pedagogerna framställer och resonerar 

kring barns delaktighet i relation till dokumentationsarbetet, vilket gör vår studie värdefull. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Vår avsikt med föreliggande studie är att bidra med en ökad medvetenhet om vilka 

förhållningssätt som kommer till uttryck när pedagoger samtalar kring barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet, samt vad dessa kan innebära för barns delaktighet i praktiken. Detta är 

av relevans då det är av betydelse för verksamma pedagoger att få syn på och ifrågasätta det 

förgivettagna.  

    Syftet med studien är därmed att undersöka hur förskolepedagoger i samtal med varandra 

framställer dokumentationen som görs i verksamheten och barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet. För att analysera kommunikationen används diskurspsykologiska 

verktyg, med avsikt att få en djupgående analys kring vilka förhållningssätt som verkar ligga 

till grund för pedagogernas resonemang i samtalen. Förhållningssätt avser i denna studie 

pedagogernas attityder och inställning, det vill säga hur de förhåller sig till dokumentation och 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet. 

 

Utifrån syftet konstrueras följande frågeställningar: 

 

 Vilka varierande förhållningssätt kommer till uttryck när pedagoger samtalar kring 

dokumentation och barns delaktighet i dokumentationsarbetet? 

 Vad kan pedagogernas uttryckta förhållningssätt innebära för barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet?   
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3. Begreppsdefinition 

I denna studie används begreppen delaktighet, dokumentationsprocess, dokumentationsarbete 

och pedagog frekvent. För att förklara vad dessa begrepp betyder i den här studien ges en 

definition nedan. 

 

Delaktighet - I föreliggande studie definierar vi delaktighet utifrån Sandberg och Erikssons 

(2010) studie, som uppmärksammar tre olika sorters delaktighet. Dessa är att ha möjlighet att 

påverka, främst i beslutsfattande, att ha en känsla av samhörighet samt att vara en deltagande 

part i aktiviteter. Vi ser att delaktighet är ett begrepp som är nära sammankopplat med 

begreppet inflytande. Begreppet inflytande förklaras under rubriken 2.3 Barns inflytande i 

förskolans läroplan, och där betonas vikten av att alla barn ska få ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll, samt att varje barn ska kunna påverka sin situation 

genom att få uttrycka sina tankar och åsikter (Skolverket, 2010). Thomas (2007) menar att 

delaktighet antingen kan innebära att någon deltar i aktiviteter, eller att någon har del i de 

beslut som tas. Istället för att använda oss av både begreppet inflytande och delaktighet, väljer 

vi att utgå från Thomas (2007) samt Sandberg och Erikssons (2010) begreppsförklaring på 

delaktighet, då läroplanens definition på inflytande ingår i denna förklaring.    

 

Dokumentationsarbete / Dokumentationsprocess - I denna studie är vi är intresserade av 

hela processen i att dokumentera i förskolan. Dokumentationsarbetet är en levande process 

som hela tiden upprepar sig, ett undersökande både bakåt och framåt (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Vi vill inte avgränsa oss till en viss del i dokumentationsprocessen, eftersom det kan 

göra att vi går miste om eventuella viktiga aspekter av barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet. Vi använder oss därför inte av begreppet pedagogisk dokumentation i 

denna studie. Pedagogisk dokumentation fokuserar mer på frågan hur det dokumenterade 

materialet används för att föra den pedagogiska processen framåt (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). När vi skriver dokumentationsprocess eller dokumentationsarbete menar vi allt ifrån 

att dokumentera aktiviteter, använda olika dokumentationsmetoder, att reflektera kring 

upplevelser, till att konstruera ny kunskap tillsammans eller att bestämma hur det fortsatta 

arbetet ska fortskrida i verksamheten. 

 

Pedagog - I den här studien är vi intresserade av hur arbetslag samtalar kring barns 

delaktighet i arbetet med dokumentation. I dessa arbetslag ingår både förskollärare och 
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barnskötare och enligt läroplanen för förskolan ska arbetslaget tillsammans föra ett 

kontinuerligt dokumentationsarbete (Skolverket, 2010). Vi väljer därför att inkludera 

barnskötarna i denna studie och väljer att benämna alla deltagare som pedagoger. Även i 

avsnittet tidigare forskning benämner vi deltagarna i studierna som pedagoger.    

 

4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas aktuell tidigare forskning som anknyts till vår studie. Vi 

kategoriserar forskningen i två huvuddelar. Dessa är dokumentation i förskolan samt barns 

delaktighet. I den sistnämnda finns två underrubriker, vilka är pedagogers förhållningssätt till 

barns delaktighet samt barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Genom dessa teman ges en 

övergripande bild över hur området dokumentation och barns delaktighet i förskolan beskrivs 

i den tidigare forskningen.  

 

4.1 Dokumentation i förskolan  

I tidigare forskning uttrycks en mängd olika sätt att dokumentera och tala om dokumentation, 

vilket kan visa på komplexiteten i att dokumentera i förskolan, men också på möjligheterna. 

Med hjälp av dokumentationen kan barns lärprocesser och perspektiv synliggöras, vilket gör 

det möjligt för pedagogerna att planera, reflektera och iscensätta verksamheten utifrån barns 

intressen (Bjervås, 2011; Buldu, 2010; MacDonald, 2007). Ett kontinuerligt arbete med 

dokumentation i verksamheten kan fungera som ett hjälpmedel för pedagoger att genomföra 

förändringsarbeten i förskolan (Lenz Taguchi, 2000). Även pedagoger i Alnerviks (2013) 

samt Kochers (2008) studier beskriver att arbetet med dokumentation kan fungera som en 

katalysator för förändring. Att kontinuerligt arbeta med dokumentation har gjort att 

pedagogerna har fått syn på nya “saker” som i sin tur har förändrat deras arbetssätt, syn på 

barn, kunskap och lärande. Att vara nöjd efter verksamhetsutvecklingen är dock något som 

Lenz Taguchi (2000) varnar för, då den nya praktiken kan etsa sig fast utan vidare reflektion.  

    Pedagoger uttrycker att de upplever ett skifte i arbetet med dokumentation i förskolan efter 

att läroplanen reviderades 2010. Från att de har dokumenterat barns deltagande i aktiviteter, 

till att de nu dokumenterar barns lärande i relation till läroplanen och specifika lärandeobjekt 

(Sheridan, Williams & Sandberg, 2013). Detta motsäger Alvestad och Sheridan (2015) som i 

sin observationsstudie identifierar tre sorters dokumentation, där den lärandeorienterade 

dokumentationen är minst förekommande. De menar istället att de vanligaste förekommande 

dokumentationsformerna fortfarande är av informerande karaktär eller barncentrerad, där 
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fokus ligger på barns deltagande i aktiviteter. Dessa två dokumentationsformer är enligt 

Alvestad och Sheridan begränsande, då de inte kan användas för fortsatt reflektion och 

lärande för barn och pedagoger. Alvestad och Sheridan poängterar dock att den 

lärandeorienterade dokumentationen blir allt vanligare, då den möjliggör för pedagogerna att 

synliggöra lärandet som sker i förskolan. Det kan emellertid innebära en problematik om 

pedagogerna främst fokuserar på att kunna påvisa det lärande som sker. Om användningen av 

dokumentationen blir för resultatinriktat, kan det innebära ett förhindrande av barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen (Alvestad & Sheridan, 2015). 

    Utifrån bakgrunden att förskolans uppdrag ändrats och mer tyngd lagts på att följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten, verkar pedagoger i förskolan vara medvetna om 

förändringen som sker inom området dokumentation (Lindgren Eneflo, 2014; Sheridan m.fl., 

2013). I Lindgren Eneflos (2014) studie framkommer det dock att skiftet inte uppskattas av 

alla pedagoger, då en del uttrycker att dokumentationen ska användas för att ta reda på vad 

barn kan och inte kan, för att på så vis kunna arbeta vidare med det i verksamheten. Det 

framkommer å andra sidan en positiv bild över de förändrade dokumentationskraven, där 

merparten av pedagogerna i studien menar att barns intresse ska dokumenteras och att dessa 

ska ligga till grund för reflektioner och diskussioner, tillsammans med både vuxna och barn, 

för att utmana barnen vidare.  

    Samtidigt som kraven på att dokumentera i förskolan har ökat, upplever pedagoger att de 

varken har tid eller kunskap för att kunna leva upp till dessa krav (Emilsson & Pramling 

Samuelsson, 2012). Viljan att dokumentera finns hos många, men tidsbristen hindrar dem 

(MacDonald, 2007). Pedagoger uttrycker att de upplever svårigheter i att få tiden till att räcka 

till för både dokumentation och till interaktion med barnen och om de måste välja, väljer de 

att vara med barnen (Kroeger och Cardy, 2006). Lenz Taguchi (2000) samt Buldu (2010) 

medger att dokumentationsprocessen är tidskrävande, men menar samtidigt att det är värt att 

lägga tid på, då det finns flera vinster i arbetet och fungerar som ett stöd för att pedagogen ska 

leva upp till sitt professionella uppdrag. Det uppmärksammas även en osäkerhet hos 

pedagoger kring vad som ska dokumenteras och hur dokumentationsarbetet ska gå till 

(Emmoth, 2014). Även pedagoger i Lindgren Eneflos (2014) studie uttrycker att det är 

problematiskt att det inte finns ett självklart sätt i hur de ska genomföra arbetet med 

dokumentation i praktiken, och att de efterfrågar mallar att följa som hjälp i 

dokumentationsprocessen. Pedagogerna konstruerar ett ideal kring hur dokumentationsarbetet 

ska se ut, vilket begränsar och hindrar arbetet, eftersom de samtidigt uttrycker att de inte 

riktigt vet vad detta ideal innebär (Lindgren Eneflo, 2014). Friheten kan å andra sidan 
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medföra möjligheter, där pedagoger inte på förhand bestämt slutmålet med arbetet, vilket gör 

att de måste kasta sig ut i det okända. Ett sådant arbetssätt bidrar till en öppenhet och 

flexibilitet, där en mängd ny kunskap kan konstrueras för såväl pedagoger som barn (Lenz 

Taguchi, 2000). Flexibiliteten kan även ge möjligheter till att experimentera med olika 

metoder, vilket pedagoger ser som ett sätt att finna nya lösningar (Kroeger och Cardy (2006). 

    Sammanfattningsvis kan arbetet med dokumentation ses som ett komplext område, med 

många olika användningsområden, där det förekommer varierande uppfattningar bland 

pedagoger kring vad dokumentationen ska användas för och hur den ska användas. Vikten av 

att dokumentera i förskolan betonas i styrdokumenten och pedagoger är medvetna om 

dokumentationens betydelse och förändrade fokus. Emellertid uttrycker de samtidigt att de 

upplever dokumentationsarbetet som något problematiskt och en osäkerhet hos pedagogerna 

kan uttydas.  

 

4.2 Barns delaktighet  

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) är barns delaktighet i förskolan en 

självklarhet och de anser att delaktighet är en grundförutsättning, för att barn ska kunna 

kommunicera sina erfarenheter och tankar. De beskriver delaktighet utifrån en demokratisk 

aspekt som innebär att varje barn ska få delta och bli lyssnade på, samt en lärandeaspekt som 

innebär att barn ska få vara delaktiga i att konstruera ny kunskap. Barns delaktighet är dock 

ett område som behöver förbättras i förskolans verksamhet (Hamerslag, 2013; Magnea 

Hreinsdottir & Davidsdottir, 2012; Sandberg & Eriksson, 2010).  

    Det finns tidigare forskning som intresserar sig för hur barnen själva upplever sin 

delaktighet och sitt inflytande i förskolans verksamhet (Einarsdotter, 2005; Rosen, 2010; 

Sheridan och Pramling Samuelsson, 2001). Barnen uttrycker bland annat att det är de vuxna 

som får bestämma och ta beslut som rör verksamheten och de upplever att deras möjligheter 

att påverka är små. De får istället bestämma över sin lek (Einarsdotter, 2005; Sheridan och 

Pramling Samuelsson, 2001). I Rosens (2010) studie upplever barnen å andra sidan att de 

spelar en relativt aktiv roll i utvecklingen av verksamheten och genomförandet, det vill säga 

att de kan komma med idéer. Dock är nästan alla barn överens om att pedagogerna tar det 

slutgiltiga beslutet och många av barnen uttrycker en önskan om mer inflytande. Att barn ofta 

är placerade i situationer där de har liten kontroll över sin tillvaro där vuxna tar beslut för 

dem, är något som även uppmärksammas av Magnea Hreinsdottir och Davidsdottir (2012) 

som i sin studie belyser vikten av att göra barns röster hörda. 
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    Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen vikten av att lyssna på barnen och 

betonar deras demokratiska rättigheter i verksamheten. Såväl forskare som barn uttrycker 

emellertid en avsaknad av dessa rättigheter alltför ofta då de vuxna intar en dominant och 

ledande roll i många avseenden, förutom i leken 

 

4.2.1 Pedagogers förhållningssätt till barns delaktighet  

En avgörande förutsättning för barns delaktighet i förskolan är huruvida pedagoger har en 

positiv eller negativ inställning till barns delaktighet (Sandberg och Eriksson, 2010; 

Hamerslag, 2013). Även pedagogers barnsyn och tilltro till barnens förmågor är av betydelse 

(Elfström Pettersson 2014; Månsson, 2008). För att göra barnen delaktiga i 

dokumentationsprocessen är pedagogers agerande, förhållningssätt samt deras sätt att svara på 

barnens initiativ, viktigare än vilken form av dokumentation som används (Elfström 

Pettersson, 2014). En pedagogisk verksamhet som baseras på idén att barn är aktiva individer 

erbjuder barnen många tillfällen att delta i olika aktiviteter, och ger barnen mer inflytande och 

möjlighet till deltagande (Månsson, 2008). 

    Pedagogerna uttrycker att barns delaktighet i förskolan är ett område som är under 

utveckling, och att barnen besitter förmågan att delta i förskolans beslutsfattning och 

planering mer än de gör för tillfället (Sandberg & Eriksson, 2010). Även pedagoger i Magnea 

Hreinsdottir och Davidsdottirs (2012) studie medger att förskoleorganisationen i större 

utsträckning bör baseras på barnens tankar, för att den ska kunna utvecklas och att ett bättre 

samarbete mellan vuxna och barn behövs. Det framkommer att pedagoger anser att det är 

viktigt att organisera en öppen och tolerant miljö i verksamheten, där alla barn kan känna 

möjlighet till påverkan (Sheridan, Williams, Sandberg & Vourinens, 2011). Samtidigt som det 

verkar finnas en medvetenhet och positiv bild hos pedagoger kring att skapa förutsättningar 

för barns delaktighet, framkommer också ett annat perspektiv i den tidigare forskningen. I 

Sandberg och Erikssons (2010) intervjustudie uttrycker pedagoger att de överlag inte anser att 

barnen bör delta i den pedagogiska utformningen av verksamheten, utan att barnen istället får 

bestämma över sin lek och ta beslut som rör dem själva. Även Johansson (2003) beskriver att 

pedagoger ofta utgår från ett vuxenperspektiv när de utformar verksamheten, då de anser sig 

ha kunskaper kring barnens bästa. Johansson menar dock att de vuxna inte nödvändigtvis 

saknar insikt i barns perspektiv, men att de istället väljer att agera utifrån sitt eget. 

Konsekvensen blir därmed att barns perspektiv inte synliggörs i verksamheten.         



10 
 

    Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att pedagogers förhållningssätt och agerande 

antingen kan begränsa eller möjliggöra barns delaktighet i verksamheten (Hamerslag, 2013). 

Enligt Lenz Taguchi (2000) är det därför betydelsefullt att pedagoger för ett kontinuerligt 

reflektionsarbete i verksamheten. Detta för att få tag på vilka tankar och normer som styr och 

påverkar verksamhetens möjliggörande eller begränsande av exempelvis barns delaktighet. 

 

4.2.2 Barns delaktighet i dokumentationsarbetet 

Dokumentationen i förskolan är sällan ur barns perspektiv (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2003; Lindgren & Sparrman, 2003). Det finns därmed en risk att barn objektifieras och blir 

studieobjekt, vilket är tvärtemot intentionerna med dokumentationsarbetet där barn ska ses 

som subjekt och aktiva aktörer (Emilsson och Pramling Samuelsson, 2012). Liksom att det 

finns brister kring barns delaktighet generellt i förskolan, uppmärksammar Hamerslag (2013) 

och Sheridan m.fl. (2013) även brister i barns deltagande i arbetet med dokumentation i 

förskolan. De uppmärksammar att det inte är någon självklarhet att barnen får delta i 

reflektionsarbetet kring dokumentationerna och att deltagandet isåfall ofta är på ett 

emotionellt, bekräftande plan, där barnen får berätta om de har uppskattat aktiviteten eller 

inte. Detta snarare än att få uttrycka sina tankar och åsikter om det fortsatta arbetet, och på så 

vis ha möjlighet att påverka sin situation. Det idenitfieras även att en del pedagoger är 

målinriktade och styrande i sin kommunikation med barnen när de dokumenterar. Det kan 

resultera i att vuxna och barn befinner sig i två parallella världar, där barns perspektiv inte tas 

i beaktande, utan där barnen istället blir objekt (Emilsson och Pramling Samuelsson, 2012). 

Likaså i McKennas (2005) studie placeras barnen i denna position, då dokumentationen 

används för att bedöma barnen utifrån utvecklingslämpliga riktlinjer.   

    För att barn inte ska objektifieras och istället ses som subjekt och aktörer, måste 

dokumentationsprocessen konstrueras tillsammans med barnen (Sparrman och Lindgren, 

2010). Om barnen själva fotograferar, får beskriva och vara delaktiga i vad det ska stå på 

dokumentationerna och kan berätta om vilka bilder och texter de vill sätta upp på väggarna 

eller ha i sin pärm, kan objektifieringen av barnet undvikas (Alnervik, 2013). Den digitala 

teknologin pekas ut som ett hjälpmedel för att göra barnen delaktiga i dokumentationsarbetet 

(Parnell och Bartett, 2012), och att dokumentera barns lärprocesser med hjälp av digital 

teknologi har enligt Sheridan m.fl. (2015) skapat nya möjligheter för barnen att göra sina 

röster hörda. Genom att göra barnen delaktiga i dokumentationsarbetet visar den vuxne att 

hen ser och värderar barnens arbete, vilket gör att barnen själva kan se värdet i det (Parnell & 
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Bartlett, 2012). Att involvera barnen i dokumentationsprocessen kan också bidra till att 

pedagogerna får ta del av andra perspektiv än sina egna, och enligt Lenz Taguchi (2000) är 

varje ny synvinkel en värdefull del i arbetet i att dokumentera, reflektera och utveckla arbetet.  

    Det finns tidigare forskning som noterar att barn konstrueras som subjekt och aktörer i 

dokumentationsarbetet. Dokumentationen fungerar då som en kommunikationslänk mellan 

barn och vuxen, för att kunna inleda en reflekterande dialog med berörda parter. Om barnens 

intresse guidar pedagogiken, kan det resultera i en praxis som bygger på barns nyfikenhet och 

delaktighet, vilket i sin tur erbjuder barnen meningsfulla lärtillfällen (McKenna, 2005; 

Elfström, 2013; Alnervik, 2013; Lindgren, 2015; MacDonald, 2007). Att reflektera över 

dokumentationen tillsammans med barnen gör det möjligt för pedagogerna att upptäcka 

intressen och finna anledningar till eventuella ointressen (Lindgren, 2015).           

    Etiska aspekter är viktiga att tänka på, då dokumentation likaså kan användas som 

maktmedel i att klassificera och kategorisera barn. Därför poängteras vikten av att 

dokumentation inte ska användas utan reflektion och eftertanke hos de som arbetar i förskolan 

(Bjervås, 2011). Även Lindgrens (2012) och Sparrman & Lindgrens (2003; 2010) studier 

uppmärksammar en problematik i arbetet med dokumentation i förskolan. De hävdar å ena 

sidan att effekten av att dokumentera kan skapa goda villkor för barns lärande, men att 

dokumentation å andra sidan även kan motverka viktiga aspekter av grundläggande 

demokratiska rättigheter för barn. Det är därmed avgörande att dokumentationen i förskolan 

används på ett medvetet sätt. Det belyses att utgångspunkten i dokumentationen som görs i 

förskolan ofta är ur ett vuxenperspektiv, och att det saknas etiska diskussioner kring vad 

dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade (Lindgren och Sparrman, 2003). 

Lindgrens (2012) forskning visar dock att pedagogerna ansåg att etiska aspekter som rör 

barnet måste beaktas, men å andra sidan att en diskurs om det positiva med dokumentation är 

dominant och svår att motstå. Genom att använda visuell dokumentation kan ett ojämlikt 

maktförhållande mellan vuxen och barn konstrueras, och därmed betonas vikten av närma sig 

barns perspektiv (Sparrman och Lindgren, 2010). 

    Sammanfattningsvis utmanar den tidigare forskningen det positiva sätt som dokumentation 

ofta brukar skildras på. Dokumentationens positiva effekt ska inte tas för given, utan beror på 

dess användning. Tas inte barnens perspektiv i beaktande, vilket alltför sällan görs enligt nyss 

berörda studier, finns det en risk att barnen blir studieobjekt istället för aktiva aktörer. Om 

dokumentationen istället används för att möjliggöra till exempel kommunikation mellan barn 

och vuxna, ändras barnens förutsättningar till delaktighet anmärkningsvärt. 
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5. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet samt diskurspsykologin. I 

följande avsnitt förklaras teorier och centrala begrepp som är betydelsefulla för studien. 

 

5.1 Socialkonstruktionism  

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det socialkonstruktionistiska perspektivet, i 

vilket det är centralt att studera hur människor talar med varandra, samt vad som kommer till 

uttryck i den verbala kommunikationen. Perspektivet är relevant att utgå ifrån, då syftet i den 

här studien är att undersöka hur förskolepedagoger i samtal med varandra framställer 

dokumentationen som görs i verksamheten och barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Det 

är inte studiens avsikt att få fram någon definitiv sanning, utan istället undersöka vilka 

förhållningssätt som konstrueras och synliggörs i samtalen pedagoger emellan. Ett 

grundläggande antagande i socialkonstruktionismen är nämligen att det inte finns några 

objektiva sanningar eller korrekta avbilder av verkligheten (Burr, 2003). Oavsett hur 

människor förstår världen så bygger kunskap och tankar på var och när i världen vi lever, det 

vill säga vilken kontext människor befinner sig i. Världen är inte statisk, utan människor 

konstruerar verkligheten genom språklig interaktion med varandra (Burr, 2003). Människor 

både tillskriver bestämda betydelser samt uppfattar verkligheten genom språket, vilket gör 

språket till en central del i det socialkonstruktionistiska perspektivet (Skarre Aasebö & 

Melhuus, 2007). Eftersom kunskap konstrueras olika utifrån vilka människor som för 

språkliga interaktioner, är det enligt Burr (2003) nödvändigt att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till det förgivettagna, medvetna eller omedvetna, för att förstå världen och oss 

själva. 

    Vi är i studien intresserade av hur pedagoger i samtal med varandra konstruerar och 

framställer arbetet med dokumentation och barns delaktighet i den. De konstruktioner som 

gemensamt skapas kan få som effekt att vissa ställningstaganden och handlingar är möjliga 

respektive omöjliga i den pedagogiska praktiken (Bjervås, 2011). Beroende på vilka 

konstruktioner som skapas under samtalen i denna studie, möjliggörs eller hindras barnen i att 

vara delaktiga i dokumentationsarbetet. 

 

5.2 Diskurspsykologi 

Det socialkonstruktionistiska synsättet har varit en avgörande utgångspunkt för 

diskurspsykologins utveckling (Lindgren Eneflo, 2014). Diskurspsykologin är det 
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socialkonstruktionistiskta förhållningssättet till diskursanalys, som har utvecklats inom 

socialpsykologin som kritik och ifrågasättande av kognitivismen. Istället för att betrakta 

mentala processer som inre processer, som är fallet i kognitiv psykokogi, ses de som grundade 

i sociala aktiviteteter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Diskurspsykologin studerar 

mänskliga samspel utifrån tanken om att språket ses som en aktiv resurs för människans 

förståelse av världen (Lindgren Eneflo, 2014). Dessa förståelser, eller diskurser, beskriver inte 

en sann bild av världen utan dessa diskurser skapar snarare en värld som ser sann ut för 

talaren (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Intresset är därmed inte att undersöka hur något 

är, utan istället hur något görs övertygande i text och tal, vilket också är utifrån 

föreställningen att det kunde varit annorlunda (Holmberg, 2010). Då studien syftar till att 

undersöka hur pedagoger samtalar kring arbetet med dokumentation och barns delaktighet i 

detta arbete, är diskurspsykologi en lämplig teori att utgå från. Intresset är just att studera hur 

pedagogernas resonemang framställs och görs övertygande i samtalen. Diskurspsykologiska 

analysverktyg används för att analysera den producerade datan i studien. Dessa presenteras 

och beskrivs närmare i metodavsnittet 6.2.3. 

 

6. Metod  

I följande avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga samt argumenterar för våra metodval.  

Med hänsyn till studiens syfte och vetenskapsteoretisk utgångspunkt valde vi att genomföra 

en kvalitativ studie, i form av fokusgruppsamtal. En central utgångspunkt i kvalitativa 

undersökningar är nämligen att skapa en kontextuell förståelse för människor, där forskaren 

strävar efter att försöka förstå dess beteenden, åsikter och förhållningssätt (Bryman, 2011). 

Även Ahrne och Svensson (2011) lyfter kvalitativa undersökningars styrkor och menar att 

forskaren i dessa undersökningar har möjlighet att komma nära de människor som deltar i 

forskningen, vilket kan bidra till en ökad förståelse. 

 

6.1 Urval 

Vi använde oss av vad Bryman (2011) kallar för målinriktat urval, eftersom vi gjorde vårt 

urval utifrån relevans för vår studie. Vi använde oss även av ett bekvämlighetsurval, då vi tog 

kontakt med personer som var lättillgängliga för oss (Bryman, 2011). Studien genomfördes på 

två förskolor i södra Sverige och förskolorna och pedagogerna vi tog kontakt med var sedan 

tidigare kända för oss, liksom vi var kända för dem. Det var ett avsiktligt val från vår sida att 

en etablerad relation skulle finnas, för att pedagogerna skulle känna tillit och trygghet 
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gentemot oss. Därav var endast en intervjuare närvarade vid varje fokusgruppsamtal, då 

endast en av oss var välkänd hos respektive förskola. Även Dahlin-Ivanoff (2011) lyfter 

fördelar med en tidigare relation och menar att detta kan öka förutsättningarna för en bra 

diskussionsatmosfär. Vi är medvetna om att ett icke-slumpmässiga urval gör att vi inte kan 

generalisera vårt resultat. Generaliserbarhet är dock inte det vi eftersträvar med vår kvalitativa 

studie. Vi vill istället bidra med en ökad förståelse av de förhållningssätt som konstrueras i 

respektive samtal, då förståelse är något en kvalitativ forskare eftersträvar i sina 

undersökningar. 

   Som nämns tidigare genomförde vi fokusgruppsamtal på två förskolor, där totalt sju 

kvinnliga pedagoger deltog, fem förskollärare och två barnskötare. I den ena fokusgruppen 

deltog fyra pedagoger som arbetar på en 3-5års avdelning. I den andra fokusgruppen deltog 

tre pedagoger som arbetar på en 1-5års avdelning. 

 

6.2 Fokusgruppsamtal 

För att undersöka hur förskolepedagoger i samtal med varandra framställer dokumentationen 

som görs i verksamheten och barns delaktighet i dokumentationsarbetet, använde vi oss av 

fokusgruppsamtal för att producera data. Detta innebär att flera personer intervjuas samtidigt, 

genom att deltagarna får samtala kring specifika frågeställningar tillsammans (Bryman, 2011) 

och enligt Dahlin-Ivanoff (2011) tydliggör intervjuformen fokusgruppsamtal hur människor 

talar om ett ämne. Utifrån denna bakgrund samt vårt syfte, ser vi därför fokusgruppsamtal 

som en lämplig intervjumetod för studiens dataproduktion. 

 

6.2.1 Dataproduktion 

Innan fokusgruppsamtalen ägde rum diskuterade vi hur vi skulle gå tillväga under besöken på 

förskolorna, samt skapade en intervjuguide (se bilagan). Att vara väl förberedd är av stor vikt 

när fokusgruppsamtal ska genomföras (Dahlin-Ivanoff, 2011). Fokusgruppsamtalen var av så 

kallad semistrukturerad karaktär (Bryman, 2011) och intervjuguiden som skapades innehöll 

specifika frågor kring temat som skulle beröras i samtalen. Att använda en intervjuguide 

bidrar med en struktur, men är enligt Bjørndal (2005) även anpassningsbar utifrån hur 

samtalet utvecklas. Frågorna kan ställas i olika ordning och följdfrågor kan ställas utifrån vad 

som framkommer i samtalet (Bryman, 2011).  

    Fokusgruppsamtalen pågick under 30-45 minuter av arbetslagens planeringstid. Samtalen 

inleddes med att vi förklarade studiens syfte samt informerade om de forskningsetiska 
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principerna, för att få ett muntligt godkännande av deltagarna. Deltagarna blev även 

informerade om vad som förväntades av dem i samtalet, vilket Dahlin-Ivanoff (2011) anser är 

viktigt för ett givande fokusgruppsamtal. Vi tydliggjorde att vi var intresserade av deras 

erfarenheter där alla uttalanden, såväl positiva som negativa, var betydelsefulla för oss och vår 

studie. Därefter utgick vi från intervjuguidens frågor och pedagogerna fick samtala fritt kring 

dessa. Vi hade även formulerat följdfrågor till varje fråga, som vi ställde när samtalet inte flöt 

på, eller om det fanns behov av att tydliggöra något i samtalet. Att be deltagarna att förklara 

vad de menar, påstår Dahlin-Ivanoff (2011) kan fördjupa diskussionen. 

 

6.2.2 Databearbetning  

Fokusgruppsamtalen dokumenterades och sparades genom ljudupptagning, med hjälp av en 

mobiltelefon. Vi ser likt Bjørndal (2005) fördelarna med att använda ljudupptagning, eftersom 

det gjorde det möjligt för oss att lyssna på samtalet flera gånger. Detta gjorde att vi kunde 

uppmärksamma och analysera fler detaljer, än vad vi uppmärksammade under själva 

fokusgruppssamtalet. Vi valde att använda oss av ljudupptagning och inte videoinspelning, då 

vi i denna studie var intresserade av vad som uttrycks verbalt pedagogerna emellan och inte 

den icke-verbala interaktionen. Vår uppfattning är även likt Bjørndal (2005) att 

ljudupptagning har en mindre påverkan på deltagarna, vilket ökar förutsättningarna för ett 

naturligt samtal.  

    De två fokusgruppssamtalen som genomfördes resulterade i 75 minuters ljudinspelning. 

För att bearbeta intervjun lyssnade vi på dem igen, för att sedan transkribera 

ljudinspelningarna till text, vilket enligt Bjørndal (2005) tydliggör kommunikationen När vi 

transkriberade kodades deltagarnas namn direkt, för att inte kunna identifieras för 

utomstående. Vi läste igenom transkriberingarna ett flertal gånger, för att kunna upptäcka 

teman och mönster i form av likheter och skillnader i den producerade datan. För att 

underlätta bearbetningsprocessen ytterligare skrev vi ut transkriberingen i textformat, vilket 

bidrog till att vi kunde organisera de olika delarna av samtalen. Det gav oss en övergripande 

bild av våra producerade data, vilket möjliggjorde för oss att kategorisera materialet i olika 

teman. Vi sorterade även bort det material som vi ansåg vara irrelevant för studien. 

  

6.2.3 Analysverktyg 

För att analysera materialet utgick vi från diskurspsykologin. Diskurspsykologin är en flexibel 

metod, så till vida att fler eller färre verktyg kan användas beroende på studiens fokus 
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(Holmberg, 2010). Då vårt syfte med studien är att undersöka hur förskolepedagoger i samtal 

med varandra framställer dokumentationen som görs i verksamheten och barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet, använde vi oss av det analytiska begreppet variation. 

Variationsbegreppet används för att urskilja olika sätt att tala om samma sak (Ericsson & 

Lindgren, 2010). En grundprincip inom diskurspsykologin är enligt Holmberg (2010) att 

människor anses kunna konstruera olika versioner av samma fenomen eller händelse. Att 

berättelser och argument varierar i ett samtal uppfattas inte som ett problem, utan anses vara 

en följd av att språket används för att göra olika saker. Därför behandlas även variationer som 

ett resultat i sig (Holmberg, 2010).  

    Det är även möjligt att med hjälp av analytiska begrepp avgöra vilken funktion en handling 

eller verbalt svar har, och framförallt vilken effekt den får i praktiken (Ericsson & Lindgren, 

2010). Att forma hypoteser kring de effekter som en berättelse kan tänkas ha, är ytterligare ett 

analysverktyg som används inom diskurspsykologin (Holmberg, 2010). Författaren menar att 

analysen kan fördjupas ytterligare genom att forma effektshypoteser, och därmed valde vi att 

även använda oss av detta analysverktyg.  

    Sammanfattningsvis används analysverktyg från diskurspsykologin som fokuserar på vilka 

variationer som uttrycks när pedagoger samtalar kring dokumentation och barns delaktighet i 

den, samt vilka effekter dessa uttalanden kan få i praktiken.     

 

6.3 Etiska ställningstaganden 

Vår studie uppfyller de fyra etiska principer som gäller för svensk forskning och innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 

2011).  I enlighet med informationskravet gav vi information om studien till pedagogerna. 

Detta skedde genom att vi muntligt informerade om vårt syfte med undersökningen, samt att 

vi informerade om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. I 

informationen tydliggjorde vi att uppgifterna vi tog del av behandlas enligt 

konfidentialitetskravet. Den producerade data som ligger till grund för undersökningen 

hanteras med varsamhet och kommer dessutom att förstöras efter att undersökningen är 

genomförd. Utifrån detta krav har vi i studien använt fiktiva namn på deltagarna i studien. Vi 

informerade även om nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som erhålls endast kommer 

att användas i vår forskningsstudie. Pedagogerna som deltog i studien fick efter att ha tagit del 

av informationen, ge sitt muntliga samtycke till att delta. 
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6.4 Trovärdighet 

I kvalitativa undersökningar finns olika kriterier att uppfylla för att studiens resultat ska 

bedömas vara tillförlitliga Två av dessa är begreppen trovärdighet och pålitlighet (Bryman, 

2011). Vår studie är trovärdig, då vi har utgått från de regler som finns vid forskning, 

exempelvis vetenskapsrådets kriterier. Vi är även noga i vår beskrivning över hur vi har gått 

till väga under processens gång, vilket bidrar till studiens pålitlighet. Svensson och Ahrne 

(2011) lyfter även vikten av transparens som en del som påverkar studiens trovärdighet. Detta 

innebär att forskningen går att diskutera och kritisera och blir därmed intressant för läsarna. 

Vi ser att vår studie är både aktuell och intressant för fältet och skulle därmed kunna fungera 

som ett diskussionsunderlag för personal i förskolan. 

 

7. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas och analyseras studiens resultat. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar har vi valt att presentera utdrag ur transkriptionerna i form av relevanta citat. 

Dessa kategoriseras i tre huvudteman, med respektive underrubriker. Det första temat berör 

hur pedagoger framställer och samtalar kring dokumentation. I andra temat redogörs det för 

vilka villkor som i pedagogernas samtal framställs som avgörande, för huruvida barnen kan 

möjliggöras delaktighet eller inte. Avslutningsvis redovisas hur pedagoger framställer barns 

delaktighet i arbetet med dokumentation. 

 

7.1 Pedagogers förhållningssätt till dokumentation  

Nedan redovisas två utdrag från samtalen som synliggör variationerna av hur pedagogerna 

samtalar om dokumentationsarbetet. Förhållningssätten som kommer till uttryck diskuteras 

och analyseras i relation till barns delaktighet i dokumentationsprocessen. 

 

7.1.1 Dokumentationen som något kul  

Utifrån frågan varför dokumenterar ni i er verksamhet diskuterar pedagogerna kring 

dokumentationens syften och hur deras förändrade dokumentationsarbete har tagit form under 

höstterminen. 
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Mia: Nej det gör man ju litegranna för lite olika, alltså olika personer. Både för barnens eget 

lärande och seende och sen är det ju vi pedagoger som ska kunna gå vidare i arbetet. Å dels är 

det sen för föräldrarna. Så att dom kanske får en inblick i vår verksamhet. Men sen givetvis så är 

dokumentationsarbetet också ett sätt för vår chef att kunna se oss pedagoger och lönesätta oss 

och det är också en del. Det är ju ett sätt… i det hela.        
Carina: Mmm… Å synliggöra vad vi gör för barnen… Att få bekräftat att det här har vi gjort 

och det här kan jag. Det här kunde jag inte innan, det här kan jag nu. 
Kajsa: Ja, det är viktigt…  
Mia: Mm… Det har ju varit väldigt kul under hösten, det som man har sett. Man har ju sett på 

barnen att det har ju skett… Och det har ju väckt en tanke hos dom… 
Carina: Ja, det har varit roligt. 

 

Mia uttrycker att hon upplever att dokumentationsarbetet har lite olika användningsområden 

och beskriver hur dokumentationen kan vara användbar i verksamheten. Såväl Mia som 

Carina och Kajsa uttrycker att dokumentationen är viktig för att synliggöra lärandet för 

barnen, och Carina påstår att dokumentationen fungerar som ett bekräftande verktyg för 

barnen i deras lärprocess. I pedagogernas samtal konstrueras ett positivt förhållningssätt till att 

dokumentera, bland annat genom att Mia och Carina använder orden kul och roligt, när de 

beskriver arbetet med dokumentation under hösten. Om pedagogerna upplever 

dokumentationsarbetet som något roligt och meningsfullt kan det föra med sig effekten att 

arbetet blir just sådant. Ser pedagogerna värdet i att dokumentera i verksamheten kan det 

också bli möjligt att använda dokumentationen som ett verktyg för att utveckla verksamheten, 

stödja barnens lärande samt att bjuda in barnen i processen. Mia uttrycker även att 

dokumentationsarbetet har väckt en tanke hos barnen, vilket kan innebära att pedagogerna 

också kan få syn på, samt ta tillvara på dessa tankar och perspektiv.  

    När pedagogerna samtalar kommer det dock till uttryck att de dokumenterar för olika 

personers skull. Som tidigare nämnt dokumenterar de för barnen och pedagogerna, men även 

för föräldrar och chefer, och Mia lyfter specifikt att dokumentationsarbetet ligger till grund 

för deras lönesättning. Utifrån detta uttalande kan en medvetenhet uttydas hos Mia, en 

medvetenhet kring att hon och de andra pedagogerna måste prestera bra i arbetet med 

dokumentation, för att på så vis kunna påvisa sin kompetens och för att kunna löneförhandla. 

Om fokus i dokumentationsarbetet ligger på att pedagogen ska prestera något bra, kan 

konsekvensen bli att pedagogerna arbetar resultatinriktat och på så vis intar en alltför styrande 

roll i dokumentationsprocessen, för att uppnå det resultat de vill åstadkomma. Detta snarare 

än att fokusera på processen, där man genom att befinna sig är här och nu, möjliggör för 

barnen att vara delaktiga och ha inflytande. 
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7.1.2 Dokumentation som ett måste 

Samtliga pedagoger i fokusgruppen samtalar kring frågan varför dokumenterar ni i er 

verksamhet.                    

 
Lena: För att vi ska göra det… (Skrattar till) 
Mikaela och Eva: Ah!  
Mikaela: Och för att vi ska kunna visa det på föräldramötet! (skrattar) Egentligen är det väl för att man 

ska få syn på barns lärande… (gör till rösten, förfinar den)  
Eva: Helst ska ju barnet kunna reflektera och titta på det. Vilket jag tycker känns absurt egentligen! När 

det är så små barn...  Det finns inga små barn som står och reflekterar över sitt eget lärande. Det kan ju 

för fan inte ens en vuxen människa knappt göra… Alltså det är lite väl häftigt att tänka sig att dom ska 

kunna göra det. 
Mikaela: Mm… Är det normala barn eller så… så utvecklas dom ju! Liksom “åh, titta där kunde jag 

inte det! Men nu kan jag det!” För barn är det naturligt att “men vad då, det har jag väl alltid kunnat?!” 

tycker dom ju. Det är inte så att dom ser “ja, titta! Där kunde jag inte.” Vi (pekar på alla i rummet) har 

inte haft någon dokumentation under vår uppväxt och vi kan ändå saker.     
 

Samtalet börjar med en spontan reaktion från pedagogerna där de uttrycker, utifrån deras 

skratt att döma, ärliga och oreflekterade svar om varför de dokumenterar. Dels börjar Lena 

med uttalandet för att vi ska, vilket de andra pedagogerna intygar. De tycks alla vara överens 

om att dokumentation är ett resultat av direktiv uppifrån. Uttalandet för att vi ska uttrycker en 

motsträvighet hos pedagogerna gentemot att dokumentera, och fungerar även som ett 

tydliggörande att det inte är något de själva vill göra. Mikaela uttrycker även att de 

dokumenterar för att ha någonting att visa upp på föräldramötena. Hon avslutar resonemanget 

med att förfina rösten och förklarar att dokumentationen egentligen är till för att få syn på 

barnens lärande. Hennes röstläge tyder på en viss ironi. En ironi som tillsammans med 

ordvalet egentligen kan tolkas som att Mikaela inte tror på dokumentationens syfte. Eva 

bekräftar vad Mikaela säger och det börjar råda en argumentation som är något mer 

begrundad än tidigare. Eva fortsätter att tala om att barn inte är tillräckligt kompetenta för att 

kunna reflektera över deras eget lärande, när inte ens vuxna knappt kan göra det. Utifrån 

hennes resonemang och ordval, som fan och absurt, tydliggör Eva att hon är skeptiskt till 

såväl barns förmågor som dokumentationens funktion gällande att synliggöra barnens 

lärprocesser. Mikaela instämmer med Eva och då hon uttrycker att normala barn utvecklas 

utan dokumentation samt att vi i rummet har blivit kunniga människor trots att vi inte har 

blivit dokumenterade under vår uppväxt, tycks det uppstå en argumentation där 

dokumentation inte ses som betydelsefullt för barnen. När Mikaela använder uttrycket 

normala barn antyder hon indirekt att det även finns onormala barn. Dessa uttryck fungerar 

som en klassificering av barnen och dess kompetenser. Hon definierar dock inte vad hon 

menar med normala respektive onormala barn, utan uttalandet kring dessa barn och dess 

utveckling är diffust beskrivet. Konsekvensen med Mikaelas resonemang skulle kunna 



20 
 

innebära att hon förlitar sig på att normala barn utvecklas automatiskt och lämnas därhän, utan 

dokumentation, reflektion och eftertanke.                              

    I samtalet uppträder olika resonemang för varför de dokumenterar i verksamheten, men 

gemensamt för det som uttrycks är att värdet av att dokumentera ifrågasätts, främst utifrån ett 

barnperspektiv. Det konstrueras ett förhållningssätt där dokumentation ses som betydelsefullt 

att visa upp vid föräldramötena, men inte lika betydelsefullt när det kommer till att synliggöra 

barnens perspektiv eller lärprocesser. Pedagogerna framställer en generaliserarande bild kring 

barns kompetens, barns förmåga att reflektera samt diskuterar normala barns behov. 

Barnsynen som uttrycks liksom pedagogernas negativa förhållningssätt till dokumentation, 

kan få effekten att barnen inte möjliggörs delaktighet i dokumentationsprocessen. Utifrån vad 

pedagogerna uttrycker i samtalet används dokumentationen snarare för att visa upp vad de gör 

i verksamheten för andra, än att med dokumentationens stöd konstruera meningsfulla 

lärtillfällen tillsammans med barnen. 

 

7.1.3 Sammanfattande analys 

Utifrån de två samtalen framträder varierande förhållningssätt till att genomföra 

dokumentation i förskoleverksamheten. Beroende på pedagogernas förhållningssätt, sätt att 

samtala kring ämnet och vilka ordval de använder, framställs och konstrueras 

dokumentationsarbetet på olika sätt. I samtal 7.1.1 uttrycks ett positivt förhållningssätt till att 

dokumentera, där pedagogerna gemensamt uttrycker att de vill genomföra arbetet, då de ser 

flera användningsområden och vinster i arbetet med att dokumentera. De framställer 

dokumentation som ett verktyg för att utveckla verksamheten, stödja barnens lärande samt 

bjuda in barnen i processen. I samtal 7.1.2 framträder tvärtemot ett negativt förhållningssätt 

pedagogerna emellan, när de diskuterar kring varför de dokumenterar. Värdet av att 

dokumentera ifrågasätts, främst utifrån ett barnperspektiv. Det uttrycks dels att barn inte är 

tillräckligt kompetenta för att reflektera över deras eget lärande, men även att barn utvecklas 

utan dokumentation. En sådan barnsyn och ett sådant förhållningssätt kan få som effekt, att 

det inte är relevant att involvera barnen i dokumentationsarbetet.    

    Föräldrarnas del i dokumentationen är något som berörs i båda samtalen. Dokumentationen 

framställs i samtal 7.1.2 som något som ska visas upp på föräldramötena, vilket även 

pedagogerna i samtal 7.1.1 berör. De samtalar då kring att föräldrarna ska kunna få inblick i 

arbetet. Effekten av att rikta alltför mycket fokus på att dokumentationen ska visas upp, skulle 

kunna innebära att dokumentationen används för att bekräfta pedagogernas prestationer, 
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snarare än att dokumentationen ska kunna användas som ett medel för att göra barnen 

delaktiga i deras egen lärprocess. 

 

7.2 Villkor för barns delaktighet i dokumentationsarbetet   

Utifrån pedagogernas samtal framträder två centrala teman kring villkor för delaktighet, som 

verkar ha inflytande på barns möjligheter att vara delaktiga i arbetet med dokumentation i 

verksamheten. Dessa teman är tid och intresse. 

 

7.2.1 Tid 

Det framkom variationer i hur pedagoger samtalar om tid som en aspekt, som har påverkan på 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Nedan redogörs och analyseras variationerna. 

 

7.2.1.1 Att ta vara på tiden 

Pedagogerna samtalar om vilka förutsättningar de skapar för barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet, varav tiden är ett ämne som diskuteras.    

 
          Carina: Det är bara att ta tillvara på tiden. 

Louise: Ja 
Carina: Fånga dom här och nu. Nu sätter jag mig med Kalle här å så fixar vi det. Asså, så e det och det 

är de vi har varit dåliga på innan.  
Mia: Ja, precis. Det gäller att ta tillvara på tillfällen. Å det gäller asså att ha den tillåtande miljö, 

atmosfären i arbetslaget att man kan göra så också.  
Carina: Man måste tillåta sig att göra här och nu. Nu va det då det hände liksom. Å det tycker jag att vi 

på denna avdelningen är bra på. 
 

Carina uttrycker att det bara är att ta tillvara på tiden, vilket Louise bekräftar. Ordvalet bara 

kan förstås som att tid inte är något problematiskt i sig, utan att tiden finns om den utnyttjas 

på rätt sätt. Carina fortsätter att tala om att tiden tas tillvara genom att fånga barnen här och 

nu och sätta sig ner med dem. Utifrån dessa uttalanden framställs arbetet med dokumentation 

som något man kan göra i verksamheten tillsammans med barnen och att tiden går att finna 

om man vill. Hon uttrycker dock att de var dåliga på detta innan, och syftar då på att ta tillvara 

på tiden, vilket kan förstås som att tiden har varit ett hinder tidigare, men att pedagogerna nu 

istället ser möjligheter till att skapa tid. Utifrån Carinas resonemang framställs en bild av 

tidsaspekten som något enkelt och oproblematiskt att förhålla sig till, vilket även Mia 

bestryker. Dock betonar Mia vikten av att de har en tillåtande miljö, och atmosfären i 

arbetslaget framställs som en viktig förutsättning för att kunna ta tillvara på tiden. Carina 
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avslutar med upprepa vad hon har talat om tidigare, och uttrycker än en gång att de är bra på 

att just ta tillvara på tiden.  

   Utifrån vad pedagogerna samtalar om i utdraget, framställs arbetslaget som en viktig resurs i 

att skapa och ta tillvara på tiden. Samtalet konstruerar ett förhållningssätt där tiden inte 

hindrar pedagogerna i deras nuvarande dokumentationsarbete. Konsekvensen av deras 

flexibilitet gentemot tiden är att tiden finns. Därmed kan såväl dokumentationsarbetet, som 

barns delaktighet i den, möjliggöras. 

                               

7.2.1.2 Tiden räcker inte till 

Utifrån frågan hur delaktiga upplever ni att barnen är i dokumentationsarbetet i er 

verksamhet? resonerar pedagogerna kring tidsaspekten som ett villkor för delaktighet. 

 
Lena: Ah, men det är svårt… Alltså, det… Det är tid. Det är svårt att få tid till det. För det är så mycket 

enskilt. Eh, samtal med barn eller en väldigt liten grupp, det tar tid… För mycket tid helt enkelt! Men 

jag tror också… eh… Den här barngruppen är rätt… Vad ska jag säga… livlig… spretig… ah… den är 

svårjobbad! Man får jobba i så himla små konstellationer med dessa barnen… Och man får hela tiden 

tänka efter vilka konstellationer, för vissa är bara dömda att misslyckas. Ibland ger man dom en chans, 

men så blir det inte bra liksom… Mycket av tiden har tagits till att… Vi har varit ute jättemycket med 

denna barngruppen! Om man ska säga så, för den är orolig på något sätt /.../ Det är för mycket barn och 

för lite personal! 
Mikaela: Som sagt vi har inte tiden att ”Kom nu här! Nu ska vi ta ner dokumentationen, nu ska vi sätta 

oss här.” 
Eva: Ah, och sen tänker man väl att eftersom det alltid är sån tids… Ja, man har ju knappt någon tid… 

 

Lena börjar tala om att det är svårt att göra barnen delaktiga i dokumentationsarbetet. Efter en 

stunds fundering uttrycker hon att det är tiden som gör det svårt. Av antalet gånger att döma 

som Lena uttrycker ordet tid i utdraget, framställs tiden som väldigt problematisk. Hon 

resonerar kring varför tiden inte räcker till och hänvisar till diverse skäl. Lena säger först att 

det tar tid att samtala med barnen, eftersom det då måste ske i smågrupper. Lena framställer 

även barngruppen som problematisk i förhållande till tiden, då hon uttrycker att den är 

svårjobbad och tar tid. Eftersom barngruppen är livlig och spretig påstår Lena att de ständigt 

måste jobba i små konstellationer, vilket kan tydas som att det då tar desto längre tid att få 

samtliga barn delaktiga i dokumentationsprocessen. Hon avrundar sitt resonemang med att 

uttala sig om att mycket av tiden har gått till att vara utomhus då barngruppen är orolig. Hon 

avslutar med att betona det är för mycket barn och för lite personal. Dessa uttalanden om 

såväl personaltäthet som barngruppen, framställs som ytterligare hinder i det redan 

tidspressade schemat gällande att möjliggöra barns perspektiv i dokumentationen. Mikaela 

och Eva bekräftar Lenas argumentation då de båda påpekar att vi har inte tiden.     
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    Pedagogernas gemensamma inställning om att tiden inte finns, dels på grund av 

barngruppen men även på grund av för lite personal, kan få effekten att barnen inte möjliggörs 

delaktighet i dokumentationsarbetet. De använder såväl barngruppen som tidsbristen som 

ursäkter och istället för att förändra arbetssättet och anpassa det utifrån barnens behov, väljer 

de att lägga dokumentationen åt sidan, för att istället vara utomhus. Utifrån Lenas resonemang 

framträder en känsla som indikerar att hoppet är ute och att de får invänta en ny barngrupp, 

som inte kräver så mycket tid. Det konstrueras ett förhållningssätt där tid ses som något 

statiskt och konsekvensen blir att pedagogerna inte anser att några insatser, förutom faktorer 

som inte går att påverka såsom barnantal och personaltäthet, kan förändra situationen. 

 

7.2.1.3 Att vara på hugget 

Pedagogerna Carina och Mia samtalar om vilka förutsättningar de skapar och som är viktiga 

för att möjliggöra barns delaktighet i dokumentationsarbetet.  

 
Carina: Sen är det ju en förutsättning att vi pedagoger är på hugget. För att det är ju så att barnen 

kommer ju ibland med massa som man inte ibland tänker på. 
Mia: mm 
Carina: Som går förbi en som man inte tänker på. Man har inte tid just då, eller att just nu kan vi inte 

göra det, men att man kommer tillbaka till det igen sen och inte glömmer det. 
Mia: mm 
Carina: Så det gäller att man är på hugget! 
Mia: Precis, men det kanske man inte alltid e.  

 

Carina säger inledningsvis att det är en förutsättning att vi pedagoger är på hugget, ett ord som 

betonas och återkommer i hennes resonemang. Genom användandet av ordet framställer 

Carina sig som en uppmärksam pedagog som tar till vara på barnens tankar, och utifrån 

hennes resonemang konstrueras även en bild av att barnen ses som resurser för verksamheten. 

Dock behöver deras resurser tas tillvara, vilket hon uttrycker genom att säga att man kanske 

inte har tid just då, men att man kommer tillbaka till det igen sen och inte glömmer det. 

Genom detta uttalande framträder en bild av hur Carina har valt att hantera tidsaspekten. Brist 

på tid skulle eventuellt kunna fungera som en ursäkt eller ett hinder för barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen. Carinas uttalande visar dock på ett sätt att förhålla sig till tiden, för 

att fortfarande möjliggöra barns delaktighet. Genom Carinas sätt att tala framställs en 

medvetenhet av att lyssna på barnen, vilket kan ge effekten att barnens förmågor, tankar och 

idéer tas tillvara i en högre utsträckning, än om denna medvetenhet saknas. Att ta sig tid att ta 

tillvara på barnens idéer, kan signalera till barnen att de tas på allvar och att deras åsikter är 
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viktiga, vilket skulle kunna ge effekten att barnen blir mer motiverade och delaktiga i 

dokumentationsprocessen. 

    Mia instämmer med Carinas resonemang, men uppmärksammar även problematiken i att 

man som pedagog kanske inte alltid är på hugget. Mia uttrycker en medvetenhet kring sina 

brister, vilket skulle kunna vara betydelsefullt för såväl yrkesutövningen som barns möjlighet 

till delaktighet i arbetet med dokumentation. En potentiell effekt av denna medvetenhet kan 

vara att pedagogerna kan få syn på förbättrings och utvecklingsmöjligheter. Att enbart 

framställa en positiv bild och vara ovetande om bristande rutiner eller invanda mönster, skulle 

däremot kunna innebära att verksamheten inte kan förändras för att öka barns möjligheter till 

delaktighet. 

 

7.2.1.4 Sammanfattande analys  

I de tre utdragen framkommer variationer i hur pedagogerna samtalar om tidsaspekten för att 

möjliggöra barns delaktighet i dokumentationsarbetet. I utdrag 7.2.1.2 framställs tiden som 

problematisk och att den inte räcker till. Resonemangen grundar sig dels i en stökig barngrupp 

och brist på personal. I såväl utdrag 7.2.1.1 som utdrag 7.2.1.3 framställs dock inte tiden som 

något hinder för barns delaktighet i dokumentationsprocessen, det uttrycks istället olika 

strategier för att ta tillvara på tiden. I utdrag 7.2.1.1 värdesätts bland annat att ha en tillåtande 

atmosfär i arbetslaget att sätta sig ner här och nu, medan det i utdrag 7.2.1.3 betonas vikten 

av att vara på hugget. Till skillnad från utdrag 7.2.1.2 framställs inte barngruppen samt 

tidsbristen som ursäkter, utan de försöker vara flexibla, för att ta vara på tiden som inte 

konstrueras som något statiskt. Effekten av en sådan inställning kan därmed innebära att det 

skapas tid för dokumentation och barns delaktighet i den, istället för att 

dokumentationsarbetet uteblir på grund av tidsbrist.  

    Det framkommer även variationer i vad som kommer till uttryck i utdrag 7.2.1.1 och utdrag 

7.2.1.3 beträffande tidsaspekten. I utdrag 7.2.1.1 samtalas det aldrig om tidsbrist, men i utdrag 

7.2.1.3 uttrycks det vid ett tillfälle att man inte alltid har tid. Det framställs dock inte som ett 

anmärkningsvärt hinder, vilket görs i utdrag 7.2.1.2, då pedagogen uttalar sig om att det är 

viktigt att återgå till barnens tankar och dokumentationen vid ett senare tillfälle när 

förutsättningarna ser bättre ut.          
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7.2.2 Barns intresse 

Huruvida barnen är intresserade av att delta i temaarbeten samt dokumentera, uttrycks av 

pedagogerna som något som spelar in på huruvida barnen är delaktiga eller inte i 

dokumentationsprocessen. Att vara intresserad och motiverad framträder därmed som ett 

villkor för delaktighet. Varierande tankar uttrycks kring huruvida barns intressen ska tillvara 

eller inte, och diskuteras i respektive samtal pedagogerna emellan. Nedan presenteras och 

analyseras variationerna i pedagogernas samtal. 

 

7.2.2.1 Att följa barnens intressen 

I följande utdrag samtalar pedagogerna Carina och Kajsa utifrån frågan är det viktigt att 

barnen är delaktiga i dokumentationsarbetet? I samtalet framställs barnens intresse för 

temaarbetet som centralt för huruvida delaktiga de är i arbetet med dokumentation. 

 
Carina: Självklart! 
Kajsa: Ja, det är viktigt. Det är väl viktigt för att… Jag tror att dom utvecklas och vill vara delaktiga 

mycket mer om dom får välja intresse å om vi jobbar utifrån deras intressen. Så kommer ju dom… Ja, 

det gagnar ju dom att… Det som dom är intresserade av, där växer dom ju. 
Carina: mm 
Kajsa: Sen är de ju lättare att dokumentera tillsammans om dom är intresserade… Så vi följer deras 

intressen. För det är jobbigt för oss… De e svårt om vi hela tiden ska mata dom… 
Carina: Därför så tar vi tillvara på vad dom vill göra. Man lyssnar in mycket och ser. Dom är väldigt 

delaktiga tycker jag 
 

Både Carina och Kajsa uttrycker att de tycker att det är viktigt att barnen är delaktiga i 

dokumentationsarbetet. Ordet viktigt får betydelse i sammanhanget, eftersom det tyder på att 

pedagogerna ser värdet med att skapa möjligheter för barnen att delta och ha inflytande på 

dokumentationen som görs i verksamheten. Kajsa betonar barnens intresse som en viktig del 

för deras utveckling samt vilja att vara delaktiga, vilket Carina instämmer i. Kajsa uttrycker 

sig diffust och det är oklart om det är delaktighet i temaarbetet, eller i dokumentationen, som 

Kaja syftar till. Men av hennes uttalande att döma kan det tydas som att hon anser att barnens 

intresse är en förutsättning för att barnen ska vilja delta i allt som görs i verksamheten, vilket 

då omfattar såväl temaarbetet som dokumentationsarbetet.                                 

    Kajsa använder dock ord som lätt, svårt och jobbigt i hennes resonemang om varför de ska 

följa barnens intressen. Hon uttrycker att det är lättast att följa barnens intressen, för annars 

blir det jobbigt för oss och syftar då på pedagogerna. Utifrån detta uttalande framställer Kajsa 

två syften med att arbeta utifrån barnens intressen. Det är dock oklart vilket syfte som väger 

tyngst. Det vill säga om Kajsa väljer att arbeta utifrån barnens intresse för barnens skull, eller 

för sin egen, för att på så vis göra sitt arbete så enkelt som möjligt. Ett positivt förhållningssätt 
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till barnens intressen framträder dock i samtalet pedagogerna emellan, och för att ta vara på 

barnens intressen lyfter Carina att de lyssnar in barnen. Att hon uttrycker att hon lyssnar in, 

visar på en lyhördhet, men också ett intresse gentemot barnen. Att vara öppen och intresserad 

för barnen och deras erfarenhetsvärld, kan få effekten att öka barnens möjlighet till 

delaktighet och att kunna påverka hur tema- samt dokumentationsarbetet fortskrider. Vilket 

bekräftas av Carinas uttalande, då hon uttrycker att barnen är väldigt delaktiga. 

 

7.2.2.2 Bristande intresse hos barnen 

Pedagogerna samtalar utifrån frågan hur delaktiga upplever ni att barnen är i 

dokumentationsarbetet i er verksamhet? Resonemangen i samtalet rör barngruppen och dess 

bristande intresse för att vara med i dokumentationsarbetet.    

 
Mikaela: Egentligen ska det ju vara deras dokumentation, så egentligen ska de ju vara delaktiga… Men 

som sagt… Dom är inte så intresserade… 
Lena: Men jag tycker att det har varit svårt med denna barngruppen. Det har varit svårt att locka till det. 
Mikaela: Det är det som är det svåra… Att då får man tvinga dom att “kom med nu här, så ska vi kolla 

på det”... 
Lena: Ja eftersom vi inte har valt att jobba med någonting som barnen är intresserade av... Vi har inte 

gjort det lätt för oss. Om man kan säga så… För vi hade ju kunnat göra det lätt för sig att jobba med 

något dom intresserar sig av… Men jag tycker inte det är fel, att inte göra det menar jag. Utan det kan ju 

vara jättespännande att faktiskt ge dom en massa andra upplevelser. För det dom leker i sin fria lek, det 

leker dom ju hela, hela tiden ändå. Vi behöver kanske inte erbjuda dom det som tema. Men det hade 

varit lättare för oss. Det hade varit lättare att dokumentera, lättare att reflektera och såna saker… 
Mikaela: mm 
Eva: Dom hade ju haft mycket lättare för att bli delaktiga, för dom hade haft hur mycket tankar och 

idéer som helst… 
 

Mikaela uttrycker att barnen egentligen ska vara delaktiga då det egentligen ska det vara deras 

dokumentation. Hennes ordval egentligen får betydelsen att hon är medveten om att barnen 

bör vara delaktiga i dokumentationsarbetet, men att de som arbetslag inte uppfyller detta 

åtagande. Mikaela påpekar att detta beror på barnens bristande intresse och att man får tvinga 

dom. Lena intygar detta och understryker att det är svårt med denna barngrupp. I början av 

pedagogernas resonemang framställs det som att problematiken än en gång är barngruppen 

och deras bristande intresse av dokumentationen. Men sen påpekar Lena att de har valt ett 

tema som barnen inte är intresserade av, och uttrycker att det hade varit lättare att 

dokumentera och reflektera tillsammans med barnen, om de hade varit intresserade av temat. 

Hon anser dock att det inte är fel att inte utgå från barnens intresse i valet av tema, då det kan 

vara bra att erbjuda dem upplevelser utanför deras fria lek. Mikaela bekräftar Lena med ett 

Mm. Eva hävdar, såsom Lena, att barnen hade haft mycket lättare för att bli delaktiga om 
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barnen var intresserade av temat, eftersom de då hade haft hur mycket tankar och idéer som 

helst.  

    Barnens intresse för verksamhetens tema framställs som ett avgörande villkor, för att 

barnen i sin tur ska vara intresserade av att vara delaktiga i dokumentationsprocessen. Men 

samtidigt som pedagogerna å ena sidan är medvetna om effekten av att inte utgå från barnens 

intresse i temaarbetet, anser de å andra sidan att det inte är fel att de vuxna bestämmer ibland. 

Lena talar om att det barnen leker i sin fria lek, leker dem hela, hela tiden ändå. Hennes 

upprepning av ordet hela kan förstås som att hon vill betona att barnen får utgå från deras 

intressen tillräckligt mycket i den fria leken, och att de därför inte behöver tas tillvara även i 

temaarbetet. Effekten blir att temat styr barnen och dokumentationen, istället för att 

dokumentationen tillsammans med barnen styr hur temaarbetet ska fortskrida. Ett sådant 

arbetssätt kan åskådliggöra för barnen att det inte är lönt att reflektera över dokumentationen, 

när deras perspektiv ändå inte tas i beaktande. Deras motivation och intresse kan försvinna 

som konsekvens. 

 

7.2.2.3 Sammanfattande analys 

I de två samtalen framställs barnens intresse för verksamhetens temaarbete, som något som 

ligger till grund för att barnen i sin tur ska vara intresserade och motiverade av att vara 

delaktiga i dokumentationsprocessen. Det framkommer dock variationer i hur detta framställs. 

I samtal 7.2.2.1 uttrycker pedagogerna att de tycker att det är viktigt att barnen är delaktiga i 

dokumentationsarbetet och att de därför arbetar mycket utifrån barnens intressen i 

temaarbetet. Ett positivt förhållningssätt till att ta vara på barnens intresse konstrueras. I 

samtal 7.2.2.2 framträder en splittrad bild kring barns delaktighet i arbetet med 

dokumentation. Å ena sidan uttrycks det att barnen egentligen ska vara delaktiga, men att 

barnen å andra sidan inte vill, då de inte är intresserade. Det bristande intresset hos barnen 

framställs som en avgörande faktor till att de inte är delaktiga. Till skillnad från samtal 7.2.2.1 

när pedagogerna uttrycker att de går efter barnens intressen när de utformar temaarbeten, 

uttrycker pedagogerna i samtal 7.2.2.2 att de vill erbjuda barnen något annat än vad barnen i 

vanliga fall leker. Konsekvenserna av pedagogernas varierande förhållningssätt till barns 

intresse i förhållande till temaarbete och dokumentation, verkar vara att pedagogerna upplever 

barnen olika delaktiga. I samtal 7.2.2.1 framställer pedagogerna barnen som delaktiga, medan 

barnen i samtal 7.2.2.2 framställs som icke delaktiga. 
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7.3 Barns delaktighet i dokumentationsarbetet 

I detta tema framkommer det hur pedagoger framställer barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet, samt hur denna delaktighet karaktäriseras och konstrueras. Det 

framkommer att barnen främst möjliggörs delaktighet, med hjälp av bilder samt dialog kring 

dessa. Utifrån pedagogernas resonemang kan det utläsas att den verbala förmågan värderas 

högt, när det gäller barns delaktighet i arbetet med dokumentation. De varierande 

förhållningssätten och ställningstagandena som kommer till uttryck när pedagogerna samtalar, 

redovisas och analyseras i följande avsnitt. 

 

7.3.1 Att vara med från början till slut 

Pedagogerna samtalar om hur och på vilket sätt, de upplever att barnen är delaktiga i 

dokumentationsprocessen. Carina påpekar att de har förändrat sitt arbete med dokumentation 

och påtalar att bilderna är en central del för att göra barnen delaktiga. 

 
Carina: Dom är väldigt delaktiga och har blivit det. Att man liksom, att dom är med från liksom början 

till slut. Det är inte bara vi pedagoger som sätter upp massa bilder och så får dom...  Å just det, det 

här… Utan dom är med och väljer ut bilderna, pratar om dom. Sätter ord på det som vi kanske då 

skriver ner.  
Mia: Mm… 
Carina: Så blir det inte liksom bara att man målar väggarna med en massa foton, utan de är delaktiga i 

vilka foton som sitter där å kan bestämma vad vi ska visa att vi har gjort den här terminen... Sen är det 

ju viktigt att man tar på görandet, alltså att vi dokumenterar mycket av vad dom gör… Inte foto på 

barnen, utan vi dokumenterar händelsen.  
Mia: Mm…      

 

Carina uttrycker konstaterande att barnen är väldigt delaktiga i dokumentationsarbetet och ger 

olika exempel på delar i dokumentationsprocessen som barnen kan vara delaktiga i. Hon tar 

särskilt upp bilder som ett medel för att göra barnen delaktiga, då de får välja samt prata om 

bilder. Hon målar upp en positiv bild av att barnen är med i hela processen och genom 

användandet av ordet väldigt betonas detta ytterligare. Carina uttrycker att alla barn är väldigt 

delaktiga, vilket skulle kunna ses som ett generaliserade antagande som kan få konsekvenser 

för hur varje barn bemöts och möjliggörs delaktighet i dokumentationsarbetet. Eftersom 

Carina uttrycker att alla barn redan är delaktiga, är det också det hon ser i verksamheten och 

effekten kan därmed innebära att hon inte har en medvetenhet kring de barn som eventuellt 

inte själva känner sig delaktiga. 

    Mia deltar endast på ett bekräftande plan och verkar hålla med Carina i hennes resonerande. 

Det konstrueras en entydig positiv bild kring barns delaktighet i dokumentationsprocessen när 

Carina talar, där effekten skulle kunna innebära att hon och de andra pedagogerna är nöjda 
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med sitt arbete. Denna tillfredsställelse skulle dock kunna innebära att pedagogerna förbiser 

negativa aspekter eller utvecklingsområden som de behöver arbeta mer med. Det kan uttydas 

att Carina talar motsägelsefullt, då hon först argumenterar för att barnen är och ska vara med i 

hela dokumentationsprocessen, från början till slut. I slutet av utdraget kommer det dock till 

uttryck att det är pedagogerna och inte barnen som dokumenterar, då hon säger att det är vi 

som fotograferar och syftar då till pedagogerna. Utifrån Carinas resonemang verkar barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen bestå av att titta på och prata kring bilderna. Att 

barnen exempelvis själva får bestämma vad de vill dokumentera och hur de vill dokumentera, 

verkar inte vara något som ingår i Carinas syn på att vara delaktig från början till slut. 

Konsekvensen av detta uttalande skulle kunna innebära att barnen endast ges ett begränsat 

utrymme till att vara delaktiga, i verksamhetens arbete med att dokumentera.  

    När de använder bilder som samtalsunderlag uttrycker Carina att vi då kanske skriver ner 

det, och syftar då på barnens kommentarer. Samtidigt som Carina uttrycker att barnen är 

delaktiga i att samtala om bilderna, och att pedagogerna antecknar dessa, talar hon 

motsägelsefullt då hon använder ordet kanske. Användandet av ordet kanske blir 

betydelsefullt i sammanhanget, då ordet tydliggör att pedagogerna ibland skriver ner barnens 

kommentarer, medan de ibland inte gör det. Detta uttalande ger uttryck för en makt, där 

användandet av denna makt skulle kunna innebära att barnens kommentarer värderas och 

beroende av värdet antecknas endast en del ner. En konsekvens av maktanvändandet skulle 

därmed kunna innebära att endast en del barn blir delaktiga. 

 

7.3.2 Välja bilder och barnen som fotografer  

Pedagogerna samtalar kring barns delaktighet i dokumentationsprocessen och konstaterar att 

barnen inte är särskilt delaktiga. Varierande åsikter kring huruvida barnen ska vara delaktiga 

eller inte, framställs när de diskuterar.  

  
Lena: Jag tycker inte att denna barngruppen är särskilt delaktiga.  
Mikaela: Någon gång kan de vara med och välja “vilken bild tycker du att vi ska ha?” Men det...  
Lena: Vi väljer ju för det mesta alltid bilderna åt dom. Men barnen hade ju kunnat ta fotografier istället 

för att vi alltid gör det... Det är också något vi är dåliga på! Det går snabbt och lätt när vi gör det… Men 

det är ju olika… Vilka lägen det handlar om. Om man är ute efter till exempel en “min”, då är det ju 

bättre att en vuxen fotograferar. Det beror på vad man är ute efter.  
Mikaela: Ja, för är det till exempel ett bygge dom har byggt, då kan kanske barnen få fotografera det. 

Det är klart, ju mer dom övar på att hantera kameran eller iPaden och fotografera med dom, desto bättre 

blir dom. Som sagt, dom måste gå igenom “klotterstadiet” först… Tills de lär sig att man måste hålla 

kameran stilla, trycka ner, vänta… Det är teknik bakom det!  
Eva: Men jag tänker… Är det “det” som är viktigast?! Liksom, är det jätteviktigt att man kan det? Att 

kunna ta fina, skarpa bilder när man är fem år? Jag vet inte...  
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Lena fastställer att barnen inte är särskilt delaktiga. Detta uttalande och ordvalet särskilt, 

framställer en medvetenhet om att barnen hade kunnat vara mer delaktiga i 

dokumentationsarbetet. Mikaela uttrycker sig något mer positivt och beskriver att barnen 

ibland är delaktiga genom att välja bilder. Hon avslutar dock med att uttrycka men det, innan 

Lena avbryter henne. Det kan tydas som att Mikaela är tveksam till vad hon själv har beskrivit 

nyligen. Lenas initiativ till att avbryta Mikaela och hennes uttalande om att vi väljer för det 

mesta bilderna åt dom, förstås som att Lena inte styrker hennes resonemang fullt ut. Lena 

uttrycker fortfarande en medvetenhet om att de som arbetslag inte möjliggör barnen särskilt 

mycket delaktighet och ger förslag på hur barnen hade kunnat vara mer delaktiga, som att låta 

barnen fotografera. Hon fortsätter dock sitt uttalande med att förklara att de är dåliga även på 

detta och förklarar med argumentet att det går snabbt och lätt när vi gör det. Det framställs 

därmed som att tidsbristen försvårar barns delaktighet vad gäller fotograferingen. Hon 

avslutar sitt resonemang med att tala om att det beror från situation till situation, om det är 

lämpligt att ett barn fotograferar. Mikaela bekräftar Lenas sista uttalande och uttrycker att 

barnen kanske kan få fotografera exempelvis ett bygge. Kanske antyder att en viss osäkerhet 

finns för detta förslag. Då hon beskriver betydelsen av att låta barnen öva på att hantera 

kameran, skulle hennes osäkerhet kunna bero på att hon nedvärderar barnens förmågor till att 

kunna fotografera.  

    Lena och Mikaela konstruerar tillsammans en inställning om att barnen kan bli mer 

delaktiga genom att fotografera, men det framställs också att barnen inte alltid har förmågan 

till det. De värdesätter därmed att bilderna som tas i verksamheten ska vara av god kvalitet. 

En inställning som får som effekt att barnen inte blir lika delaktiga i dokumentationsarbetet. 

Eva däremot, frågar sig om det är viktigt att en femåring kan fotografera fina bilder. Hennes 

uttalande indikerar att hon inte delar samma åsikt som sina kollegor. Det är dock oklart vad 

hon menar när hon uttalar sig om att det inte är av vikt att ta fina bilder. Antingen syftar hon 

till att det inte har betydelse att bilderna är just fina, eller att det inte är av betydelse att barnen 

fotograferar i huvudtaget.     

    Utdraget framställer att barnen inte upplevs särskilt delaktiga och när de väl är det, är det i 

form av att välja bilder. Vanligtvis konstrueras dokumentationstillfällena på så sätt, att 

pedagogerna fotograferar och väljer bilderna. Pedagogerna uttrycker dock en medvetenhet om 

att barnen kan göras mer delaktiga, exempelvis genom att få fotografera själva. Det uttrycks 

dock en variation i samtalet hos pedagogerna. Lena talar om att det beror på situationen 

huruvida barnen kan fotografera, Mikaela påstår att barnen kan öva upp sin förmåga och Eva 

uttrycker att hon inte förstår varför barnen ska kunna fotografera fina bilder. Evas 
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framställning om att endast de vuxna bör fotografera, kan få konsekvensen att de vuxna också 

alltid gör det. Barnen riskerar därmed att bli studieobjekt för pedagogerna, istället för subjekt, 

där de själva får vara med och agera. 

 

7.3.3 Den verbala förmågans inverkan på barnets delaktighet 

Förutom användandet av bilder framställs barns verbala språk som en förutsättning för att 

vara delaktig. Det framkommer en relativt gemensam bild hos pedagogerna kring det verbala 

språkets vikt, vilket redovisas i följande citat. 

 
Louise: Vi har några som är delaktiga, men vi har några som inte kan språket. Så det är ju inte lätt för 

dom att va delaktiga tycker jag. Dom är inte intresserade av det som vi gör. 
Kajsa: Den delen dom kan va med i är ju att peka. Att välja bild kan dom ju göra. Men dom kan inte 

sen uttrycka vad dom vill förmedla. 
Carina: Nej.. 
Kajsa: Eller vad dom ser, eller vad vi har gjort, eller… 
Mia: Dom förstår kanske inte riktigt varför dom ska göra… 
Kajsa: Nej, varför ska jag välja den här bilden? Eftersom dom inte har förstått vad vi har sagt. Dom har 

inte förkunskapen. 
Mia: mm.. Där är ju nackdelen med det. Helt klart. Så visst är det mycket kvar att.. 
Kajsa: Sen finns det ju vissa som är duktigare än andra. Å sen är det ju vissa som är längre fram av 

dom.  
Mia: mm 

 

Louise inleder att säga att de har några barn som är delaktiga. Utifrån användandet av ordet är 

kan det tolkas som att Louise ser delaktighet som något statiskt, där en del barn ses som 

delaktiga, medan andra inte är det. Den statiska synen på delaktighet kan få effekten att en del 

barn stängs ute, då pedagogerna benämner dessa barn som icke delaktiga. Det skulle även 

kunna även innebära svårigheter för dessa barn att gå ur sin roll som icke delaktiga, då 

pedagogernas förväntningar av barnet kan skapa konstruktioner där dessa förväntningar slår 

in. Louise pekar särskilt ut de barn som inte kan språket och syftar då på det svenska språket i 

verbal form, som en grupp som inte är delaktiga i dokumentationsarbetet. Hon uttrycker att de 

barn som har ett bristfullt verbalt språk därmed har svårt att vara delaktiga och pekar även ut 

att dessa barn visar ett ointresse. Utifrån hur Louise uttalar sig framställer hon dessa barn på 

ett negativt sätt, med flertalet brister som enligt henne försvårar pedagogernas arbete, i att 

göra dem delaktiga i dokumentationsprocessen. Kajsa instämmer och uttrycker att dessa barn 

endast kan peka och välja bild, men att de sedan inte kan uttrycka sig vidare. Även Carina och 

Mia instämmer. 

    Orden vi och dom används upprepande gånger under samtalet av flertalet pedagoger. Det 

konstrueras en ”vi och dom diskurs” där pedagogerna gör en tydlig särskiljning mellan de 

som har ett välutvecklat verbalt språk, vi, och de som inte har det, vilka benämns som dom. 
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De som benämns som dom sammankopplas med en mängd negativa värderingar, exempelvis 

dom kan inte, dom är inte intresserade, dom förstår inte och dom kan inte uttrycka sig. Det 

negativa förhållningssättet som pedagogerna gemensamt konstruerar, kan ge konsekvensen att 

pedagogerna ser dessa barns brister, snarare än vilka kunskaper de har och hur de kan bidra 

och vara delaktiga i dokumentationsprocessen. Utifrån samtalet framställs en smal syn på vad 

delaktighet i dokumentationsprocessen kan innebära och ett stort fokus läggs på det verbala 

språket. Språket framställs som avgörande för delaktighet i dokumentationsarbetet och 

konsekvensen skulle kunna innebära att pedagogerna skapar konstruktionen att barnen inte 

kan vara delaktiga om de inte kan uttrycka sig verbalt.  

    Avslutningsvis poängterar Kajsa att vissa är duktigare än andra och syftar på några barn. 

Detta uttalande visar återigen en tydlig kategorisering av barnen, då hon likt tidigare 

grupperar barnen beroende av deras förmågor. Denna gång kategoriseras de barn som hon 

anser vara duktiga. Även i detta uttalande används ordet är när barnen beskrivs som duktiga, 

vilket återigen får en statisk verkan och som gör att pedagogerna positionerar dessa barn 

utifrån denna värdering. Kajsa framställer med sitt uttalande en bild av att den verbala 

förmågan hänger ihop med huruvida barnet är duktigt eller inte, i de sammanhang där 

pedagoger och barn arbetar med dokumentation i förskolan. 

 

7.3.4  Delaktighet genom fotografier och intervjuer 

Pedagogerna får samtala utifrån frågan hur arbetar ni med barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet? Pedagogen Mikaela inleder och tar upp olika delar i processen, där 

hon upplever att barnen kan vara delaktiga. 

 
Mikaela: Men det är väl fotografier mest… Har vi väl?  
Eva och Lena: Nickar med huvudena. 
Mikaela: Fotografier och intervjuer med barnen. Pratar om olika saker och skriver ner vad de har sagt 

och så. Och bilderna tycker ju barnen är kul! Men som sagt, intervjuerna kan dom ju inte läsa, så då får 

man stå där med dom och liksom “Titta, här sa du det och så svarade hon så och så sa Kalle det…” 
Eva: Javisst, men alltså, ja ibland kan det räcka att ta bilder på händelser.  

 

För att möjliggöra barns delaktighet i dokumentationsprocessen uttrycker Mikaela att de 

mestadels använder fotografier. Hon frågar undrande har vi väl? till de andra pedagogerna, 

som nickar. Mikaela fortsätter prata och uttrycker sig diffust kring vad barnen är delaktiga i, 

då hon använder orden olika saker samt å så. Dessa ord tillsammans med frågan till 

kollegorna, fungerar i sammanhanget som ett uttryck för en osäkerhet hos Mikaela. 

Konsekvensen av osäkerheten som kommer till uttryck, skulle kunna innebära att hon inte 

möjliggör barnen någon annan typ av delaktighet i dokumentationsarbetet än att göra som de 
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brukar, vilket är att titta på bilder och prata om dem. Samtidigt som hon uttrycker att barnen 

är delaktiga i dokumentationsprocessen genom att pedagogerna intervjuar dem, framställs 

även en bild av att Mikaela inte ser värdet av att genomföra dessa intervjuer. Hon uttrycker att 

hon upplever en problematik gällande intervjuerna med barnen, eftersom den dokumenteras i 

text och lyfter att dom ju inte kan läsa. Det kan även tolkas som att Eva håller med Mikaela, 

då hon säger att det kan räcka att bara ta bilder på händelser, utan att göra någonting mer. Det 

konstrueras en motsägelsefull diskurs, där de trots att de själva inte ser värdet av det de gör, 

ändå använder sig av intervjuer och textbaserad dokumentation. 

    Konsekvensen av att använda textbaserad dokumentation tillsammans med barnen är att de 

blir beroende av en vuxen, dels för att kunna vara en del i processen, men även för att kunna 

ta del av materialet. Detta är något Mikaela verkar ha en medvetenhet kring, då hon uttrycker 

att man får stå där med dom. Genom användning av skriftspråket exkluderar pedagogerna, 

omedvetet eller medvetet, barnen vilket kan få effekten att barnens brister uppmärksammas, 

snarare än kunskaper och förmågor. Att skriftspråket används skulle kunna bero på att 

pedagogerna alltid har använt sig av det, men konsekvensen av att göra som man alltid har 

gjort för med sig risken att nya metoder inte prövas.  

    Även det verbala språket framställs som något centralt gällande barns delaktighet, då hon 

uttrycker att de intervjuar barnen och skriver ner vad de säger. Effekten av att koppla ihop 

verbalt språk och delaktighet skulle ytterligare kunna ses som ett sätt att exkludera en del 

barn, då det inte är självklart att alla barn har ett välutvecklat verbalt språk. Dessa barn kanske 

använder andra uttrycksformer, så som exempelvis ljud, icke verbalt kroppsspråk, musik eller 

dans, när de vill uttrycka sig kring upplevelser och händelser. Konsekvensen med att använda 

intervju som metod, för att möjliggöra delaktighet, kan därmed innebära att dessa barns 

erfarenheter och upplevelser inte dokumenteras och används. 

 

7.3.5 Sammanfattande analys 

I utdragen framkommer variationer i hur delaktiga pedagogerna upplever att barnen är i 

dokumentationsprocessen, samt hur denna delaktighet karaktäriseras och konstrueras. I utdrag 

7.3.1 uttrycker pedagogerna att barnen är väldigt delaktiga, medan det i utdrag 7.3.2 

framkommer att pedagogerna inte upplever barnen särskilt delaktiga alls. Pedagogerna i 

utdrag 7.3.3 placerar sig någonstans mitt emellan, då de uttrycker att några barn är delaktiga, 

andra inte. Gemensamt för pedagogerna i de olika utdragen är att delaktighet framställs som 

ett statiskt tillstånd, där barn antingen är delaktiga eller att de inte är delaktiga. Att 
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pedagogerna tillskriver barnen ett statiskt tillstånd, kan få effekten att detta statiska tillstånd 

blir svårt att ändra på.  

    Bilder och fotografier är något som berörs av pedagogerna i samtliga utdrag och framställs 

som ett verktyg för att göra barnen delaktiga dokumentationsarbetet. Dock framkommer det 

en viss variation i utdragen gällande hur dessa bilder används. Likheten i utdrag 7.3.1, 7.3.2 

och 7.3.3 är att pedagogerna påpekar att bilder används för att barnen ska kunna erbjudas 

valmöjligheter och därmed möjliggöras delaktighet. Att välja bild är dessutom något som 

pedagogerna i utdrag 7.3.3 framställer som det allra enklaste sättet att möjliggöra delaktighet, 

då alla barn enligt dem kan peka. Förutom att välja bild karaktäriseras även delaktighet utifrån 

att barnen tillsammas med pedagoger tittar på och pratar om bilderna, vilket berörs i utdrag 

7.3.1, 7.3.3 och 7.3.4. I utdrag 7.3.4 nämns även intervjuer som ett sätt att möjliggöra 

delaktighet. Att konstruera dokumentationsarbetet på ett sådant sätt där delaktighet definieras 

utifrån barnens verbala förmåga skulle kunna innebära problematik, då alla barn inte har ett 

välutvecklat verbalt språk och därmed riskerar att bli exkluderade.  

    Pedagogerna i såväl utdrag 7.3.1 som 7.3.2 nämner att det är pedagogerna själva som 

fotograferar. I utdrag 7.3.1 nämns det dock utan någon uttryckt eftertanke, medan 

pedagogerna i utdrag 7.3.2 för en diskussion kring huruvida barnen skulle kunna få vara 

delaktiga i denna process eller inte, och meningsskiljaktigheter synliggörs. Att barnen själva 

får agera, förutom att välja bilder, och ansvara för olika delar i dokumentationsprocessen är 

inte något pedagogerna i varken utdrag 7.3.1, 7.3.3 och 7.3.4 samtalar om. Utifrån dessa 

utdrag kan det tolkas som att pedagogerna framställer en smal syn på hur barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet kan ta form. Att välja och samtala kring bilder och fotografier är det 

enda som pedagogerna uttrycker att de gör, för att möjliggöra barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen. Det verbala språket i samband med bilderna ges stort utrymme, 

vilket kan få som effekt att hinder skapas för en del barn att vara delaktiga. Detta 

problematiseras dock inte av någon pedagog i något av utdragen. Men pedagogen i utdrag 

7.3.4 uttrycker dock en medvetenhet kring brister med att använda textbaserad dokumentation 

tillsammans med barnen.     

 

8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras vår studies resultat i förhållande till den tidigare forskningen som 

presenterats inom området. Detta benämns som resultatdiskussion. Vi framför även en 
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metoddiskussion, där vi reflekterar, argumenterar för samt kritiserar de metodval vi har gjort i 

denna studie. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

I föregående avsnitt presenterade vi hur pedagogerna i samtal med varandra framställer barns 

delaktighet i dokumentationsarbetet i förskoleverksamheten. Utifrån vad som kom till uttryck 

i samtalen kategoriserades resultatet i tre teman. I följande avsnitt förs en diskussion där varje 

tema behandlas för sig. 

 

8.1.1 Pedagogers förhållningssätt till dokumentation  

I resultatet framkommer variationer i hur pedagoger framställer arbetet med dokumentation i 

förskolan, där en positiv respektive negativ diskurs konstrueras i de två samtalen. Beroende på 

hur pedagogerna framställer detta arbete, ser vi att ramar konstrueras för vad som är möjligt, 

respektive omöjligt. Pedagogernas förhållningssätt till dokumentation, liksom deras barnsyn, 

konstruerar därmed antingen hinder eller möjligheter gällande att involvera barnen i 

dokumentationsarbetet. Även i andra studier konstateras det att en avgörande förutsättning för 

barns delaktighet och inflytande är vilken barnsyn och vilket förhållningssätt pedagogerna har 

(Elfström Pettersson, 2014; Hamerslag, 2013; Månsson, 2008). 

    I ett av samtalen uttrycker pedagogerna en positiv inställning till att dokumentera. Det 

framställs att dokumentationsarbetet kan synliggöra barns lärprocesser och perspektiv, vilket 

även framkommer i annan forskning (Bjervås, 2011; Buldu, 2010; MacDonald, 2007). 

Pedagogerna i samtal 7.1.1 ser möjligheter med dokumentation och barnens delaktighet i den, 

vilket också kan resultera i att möjligheter konstureras. I samtal 7.1.2 framträder tvärtemot ett 

negativt förhållningssätt pedagogerna emellan, när de resonerar om varför de dokumenterar, 

då de påpekar att de dokumenterar för att de måste. Pedagogerna i samtal 7.1.2 uttrycker en 

medvetenhet om, liksom pedagoger i andra studier, att kraven på att dokumentera i 

verksamheten har förändrats och ökat (Sheridan m.fl., 2013).  

    Trots denna medvetenhet framställer de en bild av dokumentationsarbetet som ett måste, 

utan värde och det är tydligt att pedagogerna i vår undersökning, likt en del pedagoger i 

Lindgren Eneflos (2014) studie, inte uppskattar det förändrade arbetet. Detta skulle kunna 

förklaras utifrån Lindgren Eneflos (2014) och Emmoths (2014) resultat som visar på att det 

finns en osäkerhet hos pedagoger kring vad som ska dokumenteras och hur 

dokumentationsarbetet ska gå till. Kanske finns det även en osäkerhet hos en del pedagoger i 
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vår studie, vilket bidrar till att de inte ser värdet i att föra ett dokumentationsarbete 

tillsammans med barnen. Den negativa inställningen hos dessa pedagoger skulle kunna 

innebära att de skapar hinder för sig själva i sitt arbete med dokumentation. Ser de inga 

möjligheter eller vinningar med att dokumentera, kan det även vara svårt för pedagogerna att 

motivera sig själva. Dels till att utföra ett givande arbete, men även till att bjuda in barnen att 

vara delaktiga, då arbetet inte är något de själva står för.    

    I båda samtalen framställs emellertid dokumentationen ha betydelse för att föräldrarna ska 

få en inblick i verksamheten. Pedagogerna i samtal 7.1.1 talar även om dokumentation i 

förhållande till lönesättning, vilket vi ser som en viktig aspekt i vårt resultat, då det inte 

framkommer i den tidigare forskningen. Alvestad och Sheridan (2015) lyfter en problematik i 

att lägga ett stort fokus på att dokumentationen ska visas upp. De har utifrån sitt 

forskningsresultat uppmärksammat att barn kan bli begränsade i sitt deltagande i 

dokumentationsprocessen, om vägen dit inte värderas av pedagogerna lika mycket som 

slutresultatet. Detta är något som även vi uppmärksammar i vårt resultat och utifrån 

pedagogernas samtal kan vi uttyda en medvetenhet om att dokumentationen ska visas upp. 

Dock för de inte någon diskussion kring vad detta kan få för konsekvenser för barns 

delaktighet. Utifrån hur pedagogerna i vår studie framställer dokumentationsarbetet ser vi en 

risk i att pedagogerna tenderar att inta en målinriktad och styrande roll när de kommunicerar 

med barnen i arbetet med dokumentation, vilket även är något som Emilsson & Pramling 

Samuelsson (2012) uppmärksammar.  

    I denna studie ser vi att dokumentation å ena sidan kan skapa goda villkor för barns 

delaktighet och lärande, vilket kan tydas i samtal 7.1.1. Dessa positiva aspekter är det som 

dominerar den tidigare forskningen kring dokumentation i förskolan (Alnervik, 2011; Bjervås, 

2011; Buldu, 2010; Kocher, 2008; Lenz Taguchi, 2000; MacDonald, 2007). Detta 

problematiseras emellertid i våra analyser och vi, likt Lindgren (2012) samt Sparrman och 

Lindgren (2003; 2010), ser att användningen av dokumentation kan motverka viktiga aspekter 

av grundläggande demokratiska rättigheter för barn. Samtal 7.1.2 påvisar det Lindgren och 

Sparrman (2003) bekräftar, nämligen att utgångspunkten i dokumentationen som görs i 

förskolan ofta är ur ett vuxenperspektiv, och att det saknas etiska diskussioner kring vad 

dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Vi ser likt Bjervås (2011) därför 

vikten av att pedagoger i förskolan för dessa etiska diskussioner och använder 

dokumentationen på ett medvetet sätt.  

    Utifrån resultaten i föreliggande studie ser även vi vikten av att dokumentationen bör 

genomföras på ett sådant sätt, så att pedagoger upplever att det gynnar såväl verksamheten 



37 
 

som barnens utveckling, lärande och delaktighet i sin vardag, snarare än att se 

dokumentationen som ett nödvändigt ont. Genom att reflektera över dokumentationens syfte 

och sitt eget dokumentationsarbete, kan kanske dessa upplevelser och förhållningssätt 

förändras, och därmed konstruera möjligheter istället för hinder gällande barns delaktighet i 

arbetet. Utifrån våra analyser konstaterar vi även att det skulle vara betydelsefullt för 

pedagoger i förskolan, att få mer utbildning och kunskaper inom området, för att få insikt i 

frågorna vad, hur och varför, för att därmed öka sin förståelse för dokumentationsarbetets 

syfte. 

 

8.1.2 Tid och intresse – möjligheter eller hinder? 

Studiens resultat visar att såväl tid som intresse är aspekter som berörs i pedagogernas samtal 

om barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Det framkommer dock variationer i hur 

pedagogerna talar om dessa två aspekter, då de antingen konstrueras som möjligheter eller 

hinder i arbetet med att möjliggöra barns delaktighet. Under ett av samtalen framställs tiden å 

ena sidan som problematiskt och att den inte räcker till. Å andra sidan beskrivs inte tiden som 

något hinder i det andra samtalet, då pedagogerna resonerar kring möjligheter för hur tiden 

kan tas till vara och därmed involvera barnen i dokumentationen. Denna positiva inställning 

till tid som konstrueras i utdrag 7.2.1.1 och utdrag 7.2.1.3 skiljer sig från tidigare forskning. 

Tiden upplevs nämligen som problematisk av många studerade pedagoger i 

dokumentationsarbetet (Buldu, 2010; Cardy, 2006; Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012; 

Kroeger & MacDonald, 2007). Viljan att dokumentera finns hos många, men tidsbristen 

hindrar dem (MacDonald, 2007). Denna problematik påvisas även av pedagoger i denna 

studie. I utdrag 7.2.1.2 påpekar pedagogerna att de får lägga dokumentationen åt sidan, för att 

istället vara utomhus med barnen större delen av tiden, då barngruppen enligt dem är livlig 

och stökig. Pedagogerna i utdraget konstruerar en inställning där det inte går att dokumentera 

med en livlig barngrupp. Det syftar till att de får invänta en ny barngrupp, som inte kräver så 

mycket tid. Vi liksom Lenz Taguchi (2000) är medvetna om att dokumentation kan vara 

tidskrävande, men poängterar samtidigt är det är värt att lägga tid på, då det finns flera vinster 

med dess arbete.  

   Istället för att pedagogerna i nyss berörda utdrag framställer tiden som statisk, vilket kan få 

som effekt att inget görs för att förändra situationen, skulle de istället kunna försöka finna 

strategier för att ta tillvara på tiden. Detta är vad pedagogerna i utdrag 7.2.1.1 och 7.2.1.3 

uttrycker att de gör. Utifrån deras samtal konstrueras möjligheter istället för hinder. Genom 

deras inställning, att tid är något pedagogerna själva styr över, hade till exempel 
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dokumentationsarbetet kunnat flyttas utomhus. Dokumentationsarbetet behöver inte enbart 

innebära ett klassiskt samtal vid en runt bord, vilket det kan tolkas att pedagogerna i utdrag 

7.2.1.2 syftar till. Dokumentationstillfällena skulle kunna konstrueras för att passa 

barngruppen, istället för tvärtom. Med en sådan inställning hade tiden eventuellt inte haft en 

lika avgörande effekt för barns delaktighet i dokumentationsarbetet. Pedagoger i Kroeger och 

Cardys (2006) studie styrker detta resonemang, då de experimenterar med olika metoder för 

att finna nya lösningar till eventuella problem.           

   Förutom tidsaspekten är även intresse en aspekt som berörs av pedagogerna i studien. I 

respektive samtal framställs barnens intresse för verksamhetens temaarbete som avgörande, 

för att barnen i sin tur ska vara motiverade att vara delaktiga i dokumentationsarbetet. Även 

tidigare forskning betonar betydelsen av att barnens intresse guidar pedagogiken, eftersom 

verksamheten då bygger på barns nyfikenhet och delaktighet, vilket i sin tur erbjuder barnen 

meningsfulla lärtillfällen (Alnervik, 2013; Elfström, 2013; Lindgren, 2015; MacDonald, 2007; 

McKenna, 2005). Att konstruera meningsfulla lärtillfällen anser vi i sin tur kan motivera 

barnen till att delta i såväl tema- som dokumentationsarbetet. Samtliga pedagogerna i denna 

studie uttrycker en medvetenhet om detta, men förhåller sig ändå olika när de talar om att ta 

tillvara på barnens intresse i temaarbetet. 

    Pedagogerna i samtal 7.2.2.1 uttrycker att de utgår från barnens intresse när de utformar 

temaarbetet, och att barnen även är intresserade av att delta i dokumentationsarbetet. Att 

kunna reflektera över dokumentationen tillsammans med barnen, gör det möjligt för dessa 

pedagoger att upptäcka intressen och finna anledningar till eventuella ointressen, vilket även 

Lindgrens (2005) studie uppmärksammar. Utifrån samtal 7.2.2.2 kan det å andra sidan förstås 

som att pedagogerna inte utnyttjar dokumentationstillfällena tillsammans med barnen på detta 

sätt. Deras temaarbete utgår från pedagogernas perspektiv snarare än barnens, då de uttrycker 

att de vill erbjuda barnen något annat, än vad barnen i vanliga fall leker. Till skillnad från 

andra studier som menar att dokumentation kan används som ett hjälpmedel för pedagoger att 

planera verksamheten efter barnens intressen (Bjervås, 2011; Buldu, 2010; MacDonald, 

2007), kan det tydas i samtal 7.2.2.2 som att pedagogerna anser att barnen får utgå från sina 

intressen tillräckligt mycket i sin lek. De menar därför att intressena inte också behöver tas 

tillvara i temaarbetet. I likhet med tidigare forskning visar detta att barnen får bestämma över 

sin lek, snarare än att ta beslut som rör verksamheten (Einarsdotter, 2005; Sheridan och 

Pramling Samuelsson, 2001). Konsekvensen kan bli att temat styr barnen och 

dokumentationen, istället för att dokumentationen tillsammans med barnen styr hur 

temaarbetet ska fortskrida. Effekten av detta kan i sin tur bli att barnen inte motiveras till att 
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delta i dokumentationsarbetet, då de dels är ointresserade av temat, men även för att de är 

medvetna om att deras perspektiv och intressen inte tas i beaktande av de vuxna. Det ska inte 

tolkas som att vi anser att det är fel att erbjuda barnen andra upplevelser än i deras lek, men 

för att bevara barnens motivation är det av betydelse att ta tillvara på barnens tankar och 

intressen. Temaarbetet och dokumentationen skulle på så vis kunna gå hand i hand. Även 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) betonar betydelsen av att lyssna på barnen och 

göra dem delaktiga i att konstruera ny kunskap. Barns delaktighet är dock ett område som 

behöver förbättras i förskolans verksamhet, vilket synliggörs i såväl samtal 7.2.2.2 som i 

tidigare forskning (Hamerslag, 2013; Magnea Hreinsdottir &Davidsdottir, 2012; Sandberg & 

Eriksson, 2010). 

 

8.1.3 Hur delaktighet karaktäriseras och konstrueras  

I studiens resultat framställer pedagogerna delaktighet som ett statiskt tillstånd, där barn 

antingen är delaktiga eller att de inte är delaktiga. Att pedagogerna tillskriver barnen ett 

statiskt tillstånd, ger uttryck för deras barnsyn och kan få effekten att barnets statiska tillstånd 

blir svårt att ändra på. Tvärtemot Månssons (2008) studie där det kompetenta barnet är en 

tongivande konstruktion, kan vi i vårt resultat uttyda en avsaknad av denna barnsyn hos 

pedagogerna och att denna avsaknad ibland får konsekvenser för barns delaktighet. I andra 

studier framställs såväl barnsyn, tilltro till barnens förmågor samt inställning till barns 

delaktighet vara av betydelse för huruvida barn ges möjlighet att vara delaktiga i 

verksamheten (Elfström Pettersson, 2014; Hamerslag, 2013; Månsson, 2008; Sandberg & 

Eriksson, 2010). I vårt resultat framkommer det emellertid att en del pedagoger konstruerar ett 

positivt förhållningssätt till barns delaktighet i dokumentationsprocessen. Dock framträder 

underliggande värderingar i samtalen, som kan tolkas som att det beror på vilket barn det 

gäller. Utifrån pedagogernas samtal kan det även förstås som att barnens förmågor värderas 

och att pedagogerna även saknar tilltro till en del barns förmågor. Förmågor som framställs 

vara viktiga för att delta i dokumentationsarbetet. Tydligast framkommer det i utdrag 7.3.2 

och 7.3.3. I utdrag 7.3.2 samtalar pedagogerna om att barnen hade kunnat vara delaktiga 

genom att fotografera, men att de måste öva och ta sig igenom klotterstadiet, om de ska kunna 

ta bilder som kan använda i verksamheten. I utdrag 7.3.3 pekas barn ut som icke delaktiga, för 

att de enligt pedagogerna inte har språket. Det kan emellertid även tolkas som att pedagogen i 

utdrag 7.3.1 värderar barns förmågor, då hon uttrycker att de kanske skriver ner vad barnen 

säger. Det betyder även att barnens tankar och idéer ibland inte skrivs ner och pedagogen gör 

därmed en värdering av värdet i det barnet säger. Detta ger uttryck för att pedagogen befinner 
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sig i en maktroll som vi dock inte menar behöver vara avsiktlig, men desto viktigare för 

pedagogerna att reflektera över.  Likt Bjervås (2011) ser vi att dokumentationen behöver 

användas på ett medvetet sätt, för att inte fungera som ytterligare ett maktmedel för 

pedagogerna i förskolan.   

    Att involvera barnen i dokumentationsprocessen anser Lenz Taguchi (2000) är värdefullt 

för att pedagogerna ska kunna ta del av andra perspektiv än sina egna, och där varje ny 

synvinkel ska ses som en värdefull del i arbetet i att dokumentera, reflektera och utveckla 

arbetet. Utifrån pedagogernas samtal i vår studie, verkar problematiken ligga i att barns 

delaktighet konstrueras beroende på vilka olika förmågor barnet har och att de barn som enligt 

pedagogerna har bristfulla förmågor stängs ute. Dessa barn möjliggörs därmed inte 

delaktighet och riskerar att exkluderas från gruppen som kan, och pedagogerna får därmed 

inte ta del av dessa barns perspektiv. Det är svårt att säga om pedagogerna medvetet eller 

omedvetet stänger ute en del barn från att vara delaktiga, men i samtalet tydliggörs att 

pedagogernas förhållningssätt har påverkan. För att barn inte ska objektifieras och istället ses 

som subjekt och aktörer, påpekar Sparrman och Lindgren (2010) i sin undersökning att 

dokumentationsprocessen måste konstrueras tillsammans med barnen. Utifrån våra resultat 

uppmärksammar vi att pedagoger stundtals konstruerar dokumentationsprocessen tillsammans 

med barnen, men dock inte alla, och utifrån pedagogernas samtal uttrycks en 

inkluderingsproblematik. 

    I samtalen pedagogerna emellan kan det tolkas som att de framställer en smal syn på hur 

barns delaktighet i dokumentationsarbetet kan ta form. Att välja och samtala kring bilder och 

fotografier är det enda som pedagogerna uttrycker att de gör, för att möjliggöra barns 

delaktighet i dokumentationsprocessen. Vi anser att de skulle kunna använda teknologin i 

större utsträckning, vilket enligt andra studiers resultat underlättar för barnen att vara 

delaktiga, samt motiverar dem till att delta i dokumentationsarbetet (Parnell och Bartlett, 

2012; Sheridan m.fl., 2013). Genom att använda digital teknologi skapas det nya vägar för att 

göra barnens röster hörda (Sheridan m.fl., 2013). I vårt resultat framställer pedagogerna en del 

barn som svåra att göra delaktiga, men pedagogerna verkar ändå använda liknande 

tillvägagångssätt varje gång de dokumenterar. Tvärtemot vad pedagogerna i vår studie 

beskriver att de dokumenterar, visar Kroeger och Cardys (2006) studie fördelar med att 

istället experimentera med olika metoder, då pedagogerna menar att de nått nya lösningar. 

Även Alnervik (2013) tar upp en alternativ metod, där barnen själva får ansvara för att 

fotografera. Pedagogerna i utdrag 7.2.2 diskuterar detta, då de samtalar om huruvida barnen 
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ska få fotografera eller inte, men utifrån samtalet kan det tolkas som att pedagogerna inte 

alltid tycker att det fungerar. 

    Det beskrivs i flertalet studier att dokumentation bör fungera som ett reflektionsunderlag 

mellan pedagoger och barn (Alvestad & Sheridan, 2015; Hamerslag, 2013; Lindgren, 2015). 

Forskningen tar emellertid inte upp hur reflektionsarbetet bör gå till. I vårt resultat ser vi att 

det verbala språket i samband med bilder får stort utrymme och det kan tolkas som att 

pedagogerna likställer kommunikation och reflektion med det verbala språket. Det kan få som 

effekt att hinder för delaktighet skapas för de barn, som använder andra uttrycksformer för att 

uttrycka sig. Detta är även något som framkommer i tidigare forskning. Exempelvis lyfter 

Alnervik (2013) att barns delaktighet kan bestå i att tala om bilderna samt vad som ska stå på 

dokumentationen. Utifrån Elfström Petterssons (2014) resultat påpekas att pedagogens 

agerande, förhållningssätt samt sätt att svara på barnens initiativ, är viktigare än vilken form 

av dokumentation som används. Utifrån resultatet i vår studie ser vi att pedagogerna 

tillskriver barnen med brister, brister som skulle kunna vara en konsekvens av pedagogernas 

valda arbetsmetoder. Att istället pröva nya metoder skulle därför kunna innebära att barnen 

motiveras och får möjlighet att komma till sin rätt, vilket i sin tur kan ge effekten att 

pedagogerna ser barnen på ett nytt, mer kompetent, sätt. Utifrån våra analyser håller vi därför 

inte riktigt med Elfström Pettersson, utan menar att pedagogers förhållningssätt och 

arbetsmetod hänger ihop och påverkar varandra.  

    Vårt resultat visar likt många andra studier att barns delaktighet i dokumentation är 

bristfällig (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012; Hamerslag, 2013; Lindgren & Sparrman, 

2003; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). Att delaktigheten brister kan både vara en 

problematik som pedagogerna i vår studie är medvetna eller omedvetna om, men vi ser att det 

är viktigt att alltid kunna vara kritisk till sin egen verksamhet och inte bli nöjd. Blir man nöjd 

menar Lenz Taguchi (2000) att praktiken kan etsa sig fast utan vidare reflektion. I våra 

analyser synliggörs problematik i båda samtalen, vilket visar att samtliga pedagoger har något 

att diskutera och utveckla. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Utgångspunkten i föreliggande studie är den kvalitativa forskningsmetoden, då vår avsikt var 

att försöka få en djupare förståelse av hur deltagarna i studien samtalar om barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet. I studien deltog få deltagare, vilket kan vara både positivt och negativt 

för studien. Positivt var att vi kunde fördjupa oss i dessa få deltagares upplevelser och 
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erfarenheter, men negativt då vi inte fick ta del av en större mängd informanter, vilket hade 

kunnat ge oss en övergripande bild. Eftersom vårt urval var litet och var av såväl målinriktat- 

som bekvämlighetskaraktär, var vi medvetna om att vårt resultat inte är generaliserbart. Vi är 

dock inte ute efter att generalisera vårt resultat, utan vill istället bidra med att få en djupare 

förståelse av dessa få deltagare. Att vi valde ut deltagare till studien utifrån att en tidigare 

relation fanns, underlättade en god diskussionsatmosfär.  

    Utifrån studiens teoretiska perspektiv valde vi att genomföra fokusgruppsamtal, vilket vi 

ansåg vara en lämplig metod, för att undersöka hur pedagogerna samtalar kring studiens 

ämne. Vi upplevde dock att det var svårt att formulera frågor på ett bra sätt. Dels för att de 

varken skulle bli ledande eller innehålla värderingar, och dels för att pedagogerna skulle 

förstå dem. När vi genomförde fokusgruppsamtalen upplevde vi att talutrymmet tenderade att 

bli ojämnt fördelat mellan deltagarna. Någon person i varje fokusgrupp var tystlåten och kom 

inte till tals så mycket, medan någon annan person var dominant och talade mycket. Detta 

synliggörs i vår resultatdel i diverse utdrag, då det ibland var någon pedagog som inte 

samtalade kring en fråga, liksom att någon pedagog pratade väldigt mycket. Hur mycket 

deltagarna tar till ord skulle kunna bero på deras personlighet och självförtroende, och vi 

funderar mycket över gruppsammansättningarna i dessa samtal. Eftersom vi genomförde 

fokusgruppsamtal arbetslagsvis, skulle pedagogerna kunna uppleva att det var känsligt att 

uttrycka olika åsikter och ställningstaganden. Pedagogerna uttryckte sig relativt likadant kring 

frågorna som ställdes och de höll med varandra i större utsträckning, än vad de sa emot 

varandra. Att forma fokusgrupper med deltagare ifrån olika arbetslag hade kunnat vara ett sätt 

att komma ifrån detta, då det kan vara mer accepterat att tycka och arbeta olika i diverse 

arbetslag. Vi hade även kunnat genomföra enskilda intervjuer, vilket eventuellt hade kunnat 

bidra till att varje deltagare vågat öppna upp sig ännu mer. Vi såg dock att 

fokusgruppsamtalen bidrog till att många erfarenheter och berättelser uttrycktes, vilket vi 

anser inte hade kommit fram genom enskilda intervjuer, då pedagogerna i 

fokusgruppsamtalen förde ett samtal med varandra snarare än med intervjuaren. Dessutom 

tydliggör fokusgruppsamtal hur människor talar om ett visst ämne. Det hade varit svårt att 

“komma åt” den rådande diskursen i arbetslaget, genom enskilda intervjuer.  

    Att vi valde ljudupptagning istället för videofilmning, var positivt för samtalen, då det 

skapades en naturlig atmosfär som berikade samtalen. Vi fick dock inte med pedagogernas 

fysiska interaktion med varandra, vilket hade kunnat vara intressant att undersöka i en annan 

studie. I denna studie var detta emellertid inte i fokus, då vi undersökte hur pedagogerna 

samtalar. 
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9. Slutsatser 

I pedagogernas samtal framkommer genomgående varierande förhållningssätt till 

dokumentation och barns delaktighet i den. Utifrån hur pedagogerna framställer barn och 

arbetet med dokumentation konstrueras såväl hinder som möjligheter för barnen att vara 

delaktiga. Pedagogerna som framställer arbetet med dokumentation som positivt konstruerar 

större möjligheter för barnen att vara delaktiga i dokumentationsarbetet, än de pedagoger som 

framställer arbetet negativt. Vi anser att pedagogerna själva behöver se värdet med 

dokumentation, för att barnen ska kunna möjliggöras delaktighet i arbetet.  

    Pedagogerna framställer tid och intresse som viktiga aspekter som har påverkan på barns 

delaktighet i arbetet med dokumentation. I pedagogernas samtal uttrycks dock olika 

förhållningssätt till dessa aspekter, där såväl ett problematiskt samt ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt framträder. Beroende på hur pedagogerna framställer aspekterna tid och 

intresse, har betydelse för huruvida de konstruerar hinder eller möjligheter för barn att vara 

delaktiga.  Gemensamt i samtalen är att pedagogerna framställer en smal syn på hur barns 

delaktighet i dokumentationsarbetet tar form. Barns delaktighet karaktäriseras främst av att 

välja och samtala kring bilder och den verbala förmågan värderas högt. Pedagogerna 

framställer även delaktighet som något som är beroende av vilka förmågor barnet har och de 

barn som enligt pedagogerna har bristfulla förmågor, exkluderas. 
 

10. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Vår avsikt med denna studie är att synliggöra samt bidra med en ökad medvetenhet om de 

förhållningssätt som kommer till uttryck när pedagoger samtalar kring barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet, samt vad dessa kan få för konsekvenser för barns delaktighet i 

praktiken. Vi skrev inledningsvis att denna studie är av relevans, då det är av betydelse för 

verksamma pedagoger att få syn på och ifrågasätta det förgivettagna. Med tanke på vår 

slutsats som visar att pedagogers förhållningssätt är avgörande för barns delaktighet i 

dokumentationsarbetet, bidrar denna studie med insikten av att kritiskt granska sig själv som 

pedagog och reflektera över vilket förhållningssätt respektive barnsyn som styr ens 

handlingar. Då vår studie har studerat pedagogernas samtal ser vi att det är av intresse att 

genomföra en observationsstudie förlagd i verksamheten. Detta för att se hur pedagogernas 

förhållningssätt kommer till uttryck när de agerar. Det hade även varit intressant att studera 

hur pedagoger arbetar med yngre barns delaktighet i arbetet med dokumentation, samt vilka 

strategier som används för att möjliggöra dessa barns delaktighet. 
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Bilaga - intervjuguide 

 

1. Varför dokumenterar ni i er verksamhet? 
 Hur arbetar ni med dokumentation i er verksamhet? 

 

2. Hur delaktiga upplever ni att barnen är i dokumentationsarbetet i er verksamhet?   

    Ge exempel. 
 Upplever ni att barnen är mer delaktiga i någon viss del av dokumentationsarbetet? 

      - Hur kan det komma sig? 

 Är det viktigt att barnen ska vara delaktiga i dokumentationsarbetet? Varför/varför 

inte?  

 Upplever ni att barnen vill vara delaktiga?  

      - På vilket sätt? 

 

  3. Vilka förutsättningar skapar ni för barnen att vara delaktiga i  

      dokumentationsarbetet? 
 Hur möter ni barnens initiativ i arbetet med dokumentation?  

 Hur ser ni på er roll som pedagog i dokumentationsprocessen?  

 Hur vill ni arbeta med barns delaktighet i arbetet med dokumentation? 
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