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Abstract 

This study is written within the framework of the theme of democracy and 

children's rights. The aim of the study is to contribute knowledge of preschool 

teachers’ perceptions of children's influence in relation to the pedagogical doc-

umentation in preschool. The questions in this study intend to answer how pre-

school teachers describe and create opportunities for children's influence in 

relation to pedagogical documentation and what challenges and opportunities 

they experience in this work. The methodology used in the study is semistruc-

tured interviews of preschool teachers and to process the data in this study, a 

phenomenographic analysis model is used. The theoretical tool used in the 

analysis is Shiers (2001) participatory model.  

A basic principle of the UN Convention on the Rights of the Child (UNICEF 

Sverige, 2009) is the right to be heard and to have their views taken into ac-

count. The use of pedagogical documentation in preschool activities can be 

seen as a way to make children's voices heard, but are children beeing given 

the opportunity to influence what is documented about them and how? The 

study's results and analysis show that the interviewed preschool teachers define 

children's influence in relation to pedagogical documentation in a similar way, 

but that the children are given different opportunities for influence depending 

on context.  

 

Keywords: Preschool, children's influence, pedagogical documentation, de-

mocracy, children's rights, participation 
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Sammanfattning 

Denna studie skrivs inom ramen för temat demokrati och barns rättigheter. Stu-

diens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentation. Frågeställ-

ningarna i studien ämnar ge svar på hur förskollärare beskriver och skapar möj-

ligheter för barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation samt 

vilka utmaningar och möjligheter de upplever i detta arbete. Den metod som 

används i studien är semistrukturerade intervjuer av förskollärare och för att 

bearbeta studiens data används en fenomenografisk analysmodell. Det teore-

tiska analysverktyg som används är Shiers (2001) delaktighetsmodell.  

En grundprincip i FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 

2009) är rätten att bli hörd och få sina åsikter tagna i beaktande. Användandet 

av pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet kan ses som ett sätt att 

göra barns röster hörda, men ges barn möjlighet att påverka vad som dokumen-

teras om dem och hur? Studiens resultat och analys visar att de intervjuade 

förskollärarna definierar barns inflytande i relation till pedagogisk doku-

mentation på liknande sätt, men att barnen ges olika möjligheter till inflytande 

beroende på kontext.  

 

Nyckelord: Förskola, barns inflytande, pedagogisk dokumentation, demokrati, 

barns rättigheter, delaktighet  
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1 INLEDNING  

Med undantag för min egen tid på förskola som barn var förskollärarutbild-

ningen min första kontakt med både verksamheten och förskollärarprofess-

ionen. Under utbildningens gång har det funnits en specifik del av förskollära-

rens uppdrag som väckt ett särskilt intresse hos mig, nämligen dokumentat-

ionen av barns lärande. Det problemområde som jag har valt att undersöka i 

detta examensarbete är därför barns inflytande i relation till den pedagogiska 

dokumentationen inom ramen för temat demokrati och barns rättigheter. Syftet 

med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om 

barns inflytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentation. Studien 

fokuserar således på att redogöra för förskollärares utsagor kring området pe-

dagogisk dokumentation och barns inflytande i relation till denna.  

Jag anser att barns inflytande i dokumentationer är ett område som är viktigt 

att forska mer kring med tanke på att dokumentationer av barnens lärande är 

det som ligger till grund för verksamhetens utveckling. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) står det: ”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära 

i enlighet med läroplanens mål och intentioner” (s.15). Vidare står det även 

skrivet att ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande 

på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016, s.12). Detta kan 

förstås som att barnen har rätt till inflytande över de dokumentationer som ge-

nomförs i förskolan. Men ges barnen möjlighet att påverka och ta beslut om 

vad som dokumenteras om dem och på vilket sätt? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares uppfatt-

ningar om barns inflytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentat-

ion. 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna i studien är följande: 

• Hur beskriver förskollärare vad barns inflytande i relation till den pe-

dagogiska dokumentationen handlar om? 
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• Hur beskriver förskollärare att de skapar möjligheter till barns infly-

tande i relation till den pedagogiska dokumentationen? 

• Vilka utmaningar och möjligheter beskriver förskollärare i arbetet med 

barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation? 

1.3 Centrala begrepp 

Nedan presenteras och definieras de begrepp som är centrala i denna studie. 

Dessa är; barns inflytande, delaktighet, dokumentation och pedagogisk doku-

mentation.  

1.3.1 Barns inflytande och delaktighet 

I detta arbete definieras begreppet barns inflytande i enlighet med artikel 12 i 

FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). Det innebär 

att barn ges möjlighet att uttrycka sin mening och att bli lyssnade till i frågor 

som rör dem med hänsyn till barnens ålder och mognad. I detta sammanhang 

handlar det om att barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter och att få dem 

beaktade, oavsett om det leder till att få sin vilja igenom eller ej. Barns infly-

tande innebär genom denna definition möjligheten att påverka beslutsfattande 

processer. 

Hart (1992) definierar delaktighet som processen att delta i beslut som påver-

kar ens tillvaro. I detta arbete kan begreppet delaktighet därför förklaras som 

en förutsättning för inflytande. För att ett barn ska kunna ha inflytande i be-

slutsfattande processer behöver barnet vara delaktig i dessa, men att vara del-

aktig innebär nödvändigtvis inte att barnet har inflytande. Det är den vuxne 

som skapar möjligheter för barns delaktighet och därigenom även barns infly-

tande. Delaktighet innebär genom denna definition möjligheten att delta i be-

slutsfattande processer. 

På liknande sätt definierar Pramling Samuelsson och Sheridan (refererad till i 

Ribaeus, 2014) förhållandet mellan barns inflytande och delaktighet och för-

klarar delaktighet som en förutsättning för att barn ska kunna göra sin röst hörd. 

Barns inflytande och delaktighet kan därför ses som två dimensioner som är 

beroende av varandra. 

1.3.2 Pedagogisk dokumentation och dokumentation 

I Skolverkets stödmaterial förklarar Palmer (2012) pedagogisk dokumentation 

som ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. En 

dokumentation blir på så sätt pedagogisk när den används som underlag för 
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diskussion och dialog. Vidare beskriver Palmer (2012) att utgångspunkten för 

att arbeta med pedagogisk dokumentation är att lyssna in barnen och det som 

sker för att sedan dokumentera barnens lärprocesser. Att dokumentationer och 

reflektioner görs av både pedagoger och barn framhålls av Palmer (2012) som 

avgörande för att kunna bidra till att utveckla verksamheten. Pedagogisk doku-

mentation kan därför anses möjliggöra barns delaktighet och inflytande över 

förskolans arbetssätt och utformning.  

När det kommer till begreppet dokumentation definierar Svenning (2011) det 

som att synliggöra skeenden och de människor som handlar i dessa utifrån en 

observation. Det kan handla om bilder, filmer, anteckningar och så vidare. En 

dokumentation kan vara både planerad och spontan samt med avsikt att syn-

liggöra barnens lärande. Ett sådant material kan dock aldrig ge en fullständig 

bild av det som observerats eftersom det endast visar en persons version, menar 

Svenning (2011). Till skillnad från den pedagogiska dokumentationen står 

dokumentationen ’ensam’, utan diskussion och dialog kring den. Begreppet 

dokumentation avser med andra ord all dokumentation som inte är pedagogisk 

dokumentation. I detta arbete benämns även den dokumentation som har för 

avsikt att användas som diskussionsunderlag för dokumentation eftersom en 

reflektion ännu inte skett.  
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2 KUNSKAPSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning för att ge en bild av 

det kunskapsfält som finns gällande studiens tema och problemområde; demo-

krati och barns rättigheter samt barns inflytande i relation till den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan. 

2.1 Barns rättigheter och demokrati i förskolan 

FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009), även kallad 

Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades 

av Sverige 1990. Denna konvention är juridiskt bindande och innefattar de 

mänskliga rättigheter som gäller för människor mellan 0 och 18 år. Arbetet 

med att integrera barnets rättigheter i vårt samhälle har pågått sedan dess och 

pågår fortfarande. I fokus för barns rättigheter står rätten till att bemötas med 

likvärdighet och att ha inflytande över sina liv, vilket gör att barns rättigheter 

kan betraktas som en demokratisk fråga (Hägglund, Quennerstedt & Thelan-

der, 2013). Den 13 juni 2018 meddelade Sveriges riksdag att beslut tagits om 

att göra Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) till svensk lag. Denna trä-

der i kraft 1 januari 2020 och medför att ett barnrättsbaserat synsätt får ett större 

genomslag i praktiken än tidigare (Sveriges Riksdag, 2018).  

Hägglund m.fl. (2013) skriver att idén om alla människors lika värde, som lig-

ger till grund för framväxten av de mänskliga rättigheterna, kan spåras så långt 

tillbaka i tiden som över två tusen år. Framväxten av de mänskliga rättigheterna 

så som vi känner till dem idag kan beskrivas som inbäddade i flera parallella 

processer över tid. En av dessa processer handlar om att tolka de mänskliga 

rättigheterna för en specifik grupp; barn och unga. Främst under 1900-talet 

fanns ett globalt intresse för mänskliga rättigheter och i västvärlden förändra-

des synen på olika grupper i samhället, exempelvis kvinnor och barn. Nya pe-

dagogiska inriktningar växte fram som utmanade synen på barn och unga och 

deras behov, livsvillkor och utbildning. Ur specialiseringen av de mänskliga 

rättigheterna har Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) vuxit fram som 

ett sätt att stärka barns och ungas rättigheter. Dess fyra grundprinciper, som 

alla representeras av var sin artikel i konventionen, är barnets bästa, icke-dis-

kriminering, rätten till liv och utveckling samt rätten att bli hörd och få sina 

åsikter tagna i beaktande. Vidare skriver Hägglund m.fl. (2013) att den sist-

nämnda grundprincipen är särskilt intressant i ett utbildningssammanhang där 

barns delaktighet och inflytande i verksamheten är den mest framträdande rät-

tigheten. Ett motiv till varför inflytande i utbildning är en viktig rättighetsfråga 
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är uppdraget att fostra framtidens medborgare menar Hägglund m.fl. (2013), 

vilket även framhålls i förskolans läroplan (Skolverket, 2016): ”En viktig upp-

gift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska sam-

hället vilar på” (s.4). Här knyts barns rätt till inflytande tydligt till förskolans 

demokratifostransuppdrag, poängterar Hägglund m.fl. (2013). Även Karlsson 

(2014) menar att demokrati i förskolan handlar om att barn erövrar inflytande 

över den verksamhet de deltar i. Ansvaret för att skapa förutsättningar för de-

mokratiska processer med möjlighet för barns inflytande ligger hos förskollä-

raren, vilket tydligt framgår i förskolans läroplan (Skolverket, 2016): ”Förs-

kollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (s.12). Karlsson (2013) menar att det handlar om att 

förskollärare aktivt och reflekterande tillsammans med barn skapar processer 

där skillnader, hinder och möjligheter uppmärksammas för att på så sätt skapa 

en demokratisk praktik. I förskolans vardag handlar demokrati om att låta 

mångfald och olikhet skapa goda lärandemöten, skriver Karlsson (2013). På så 

sätt handlar en del i detta även om barns möjlighet att påverka den pedagogiska 

dokumentationen. 

2.1.1 Barns inflytande genom pedagogisk dokumentation 

I den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastslås att förskollärare 

har ett särskilt ansvar för att verksamheten planeras, genomförs och utvärderas 

i förhållande till strävansmålen, skriver Svenning (2011) som diskuterar för-

hållandet mellan dokumentation och barns medverkan i förskolan. För att göra 

detta påyrkar läroplanen (Skolverket, 2016) att varje barns utveckling och lä-

rande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, analyseras och följs upp. 

Den utveckling och det lärande hos barnen som dokumentationerna påvisar 

ligger sedan till grund för en kritisk granskning av förskolans organisation, 

rutiner och arbetssätt. Utvecklingen av barns förmågor och kunnande i förhål-

lande till de förutsättningar som förskolan erbjuder samt huruvida förskolan 

integrerar läroplansmålen i verksamheten granskas också. Vidare skriver Sven-

ning (2011) att dokumentationen visserligen avser barnet men frågar sig 

huruvida barnet har rätt till inflytande över dokumentationen över dem själva. 

Det som synliggörs i dokumentationer är beroende av tillvägagångssätt, menar 

Svenning (2011). Den som dokumenterar gör olika val för vad som lyfts fram 

utan att nödvändigtvis ha tillgång till all information. Vidare skriver Svenning 

(2011) att dokumentationer i sig dessutom endast är ett försök till att visa hän-

delser, egenskaper och upplevelser så som de egentligen är, vilket problemati-

serar det faktum att dokumentationer används som bevis på ett barns lärande. 

I förskolan ska barnen ges möjligheter till inflytande, men en stor utmaning för 
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vuxna i detta är att uppfatta barns reaktioner och hitta kommunikationsformer 

av samspel där barnen känner att de kan föra fram åsikter som tas på allvar, 

menar Svenning (2011). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om demokrati i pedagogiskt arbete och 

menar att innebörden av att dokumentera är att medvetet välja ut någonting 

som väckt ett intresse och fördjupa sig i det. En persons dokumentation av en 

händelse ger därför inte nödvändigtvis den ’sanna’ bilden av det som doku-

menteras. Om dokumentationer ska vara ett hjälpmedel för att leda barn, peda-

goger och verksamhet framåt behöver de användas som underlag för reflektion 

tillsammans med både barn och vuxna inom verksamheten, skriver Åberg och 

Lenz Taguchi (2005). De menar därför att syftet med en sådan reflektion inte 

är att hitta ’sanningen’ utan att lyfta olika synsätt för att utifrån det identifiera 

nästa steg i arbetet med barnen. På så sätt blir dokumentationen en pedagogisk 

dokumentation. Lenz Taguchi (2013) hävdar även i sina diskussioner kring 

syftet med den pedagogiska dokumentationen att den i och med sin reflekte-

rande dimension blir framåtsyftande, istället för bakåtsyftande som en ensam 

dokumentation. Att reflektera över någonting innebär att tänka och diskutera, 

vilket även innebär att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt som 

kräver en öppenhet för kommunikation med dokumentationen tillsammans 

med andra, menar Lenz Taguchi (2013). Vidare förklarar Lenz Taguchi (2013) 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg introducerades på bredare front 

i Sverige i början av 1990-talet. Syftet var att synliggöra, stimulera och för-

djupa barns lärande i större och mindre projektarbeten genom dokumentations-

processer. Detta sätt att arbeta har sitt ursprung i de kommunala förskolorna i 

den italienska staden Reggio Emilia och har utvecklats där sedan andra världs-

krigets slut. Introduktionen av detta arbetsverktyg i Sverige handlade dels om 

att göra barns röst hörd för vuxna i samhället, men också om att höja barnets 

demokratiska status som delaktig medskapare av kunskap och omvärld, skriver 

Lenz Taguchi (2013). Pedagogisk dokumentation kan med andra ord ses som 

ett verktyg för att praktisera demokrati och barns rättigheter i verksamheten. 

Barn kan på så vis ha inflytande över förskolans verksamhet genom pedago-

gisk dokumentation, men i vilken utsträckning har de inflytande i och över den 

pedagogiska dokumentationen? 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning i form av två vetenskapliga studier av 

barns delaktighet i förhållande till pedagogisk dokumentation respektive doku-

mentation samt en vetenskaplig studie om förskollärares strategier vad gäller 

dokumentationsuppdraget i förskolan.  
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2.2.1 Barns delaktighet 

Lindroths (2018) studie om lärares arbete med dokumentation i relation till 

barns delaktighet visar att det inledande arbetet med pedagogisk dokumentat-

ion kännetecknas av att lärarna strategiskt styr barnens intresse mot områden 

som de av olika anledningar önskar att barnen visar intresse för, vilket begrän-

sar barns möjligheter till delaktighet. Detta menar Lindroth (2018) har att göra 

med de förväntningar som lärarna upplever att dokumentationerna ska svara 

mot. Genom detta framställs dokumentationerna som motiverade av barns in-

tressen, fastän de inte är det. Det framkommer dock att det finns en önskan hos 

lärarna om att barn ska vara delaktiga i utformningen av verksamheten, vilket 

blir tydligare i situationer som inte innefattar dokumentation. Lindroths (2018) 

studie fokuserar dels på lärares handlingar i samband med dokumentationspro-

duktion samt deras beskrivningar av sina intentioner med dokumentationssitu-

ationen. Vidare för Lindroth (2018) en diskussion kring den dokumentation 

som främst produceras med syfte att synliggöra ett visst verksamhetsinnehåll 

och på så vis visar en ’tillrättalagd’ bild av förskoleverksamheten. Genom detta 

menar Lindroth (2018) att dokumentationen visar det innehåll i verksamheten 

som lärarna upplever uppmuntras utifrån den målstyrda verksamheten snarare 

än barnens visade intressen. Det handlande som sker i situationer eller projekt 

som inte dokumenteras menar dock Lindroth (2018) att barnen har större möj-

lighet till delaktighet i, vilket gör att studien visar både möjliggörande och be-

gränsningar av barns delaktighet trots lärares strategiska styrande av doku-

mentationen.  

Liknande resultat presenterar Elfström Pettersson (2015) i sin studie om hur 

barns rätt till deltagande införlivas i förskolans praktiska arbete med doku-

mentationer. Studiens syfte är att undersöka hur det kan se ut när barn deltar i 

dokumentationsprocessen och vad som händer när de gör det. Fokusområdet 

för studien är på vilket sätt dokumentationen produceras. De dokumentations-

metoder som författaren ger exempel på är portfoliodokumentation samt peda-

gogisk dokumentation, men menar att det är genom den pedagogiska doku-

mentationen som vi kan se barnen som kompetenta och aktiva deltagare. De 

dokumentationsmetoder som lärarna i studien använder sig av ger barns delta-

gande olika innebörder, vilka Elfström Petterson (2015) kategoriserar på detta 

sätt; deltagande genom närvaro, deltagande genom medverkan samt delta-

gande genom påverkan. Elfström Pettersson (2015) lyfter några exempel på 

hur barns möjligheter för deltagande ser ut i studien. Det kan handla om 

huruvida barnen blir inbjudna till att vara med och besluta om ämne för en 

aktivitet eller ej. Det kan också handla om möjligheten att praktiskt hjälpa till 

med själva dokumentationen av aktiviteten. Till exempel förklarade en lärare i 

studien syftet med en aktivitet för barnen innan den påbörjades, vilket skapade 
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en sorts gemensam agenda för både barn och lärare och kan därför ses som 

deltagande genom medverkan. Dock hade barnen i detta fall inte fått möjlighet 

att påverka ämnet. Denna studie visar att barns inflytande över dokumentat-

ionsprocessen påverkas av lärarens uppfattningar om vad som ska dokument-

eras och hur, vilket resulterar i att barns deltagande begränsas. Elfström Pet-

tersson (2015) menar att för att möjliggöra barns deltagande är det viktigare 

hur lärare svarar på barns initiativ än vilken form av dokumentation som an-

vänds.  

2.2.2 Pedagogisk dokumentation som strategi 

Svårigheter som förskollärare kan uppleva med dokumentationsuppdraget 

skriver Löfgren (2017) om i en artikel som undersöker förskollärares strategier 

och professionalism i relation till barns lärande och dokumentationsuppdraget 

i förskolan. Löfgren (2017) menar att förskollärarna i studien upplever en osä-

kerhet kring hur dokumentationer ska utformas för att både vara ett sätt för 

barnen att reflektera över sitt eget lärande samtidigt som det ska kunna använ-

das som ett verktyg för utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse. Ett di-

lemma kring dokumentation uppstår ofta: Hur kan en dokumentation av ett 

barns lärande genomföras utan att samtidigt bedöma det? Löfgren (2017) skri-

ver att förskollärarnas osäkerhet kring detta möts med idéer, förslag och ibland 

krav på användandet av pedagogisk dokumentation som en lösning på detta 

dilemma. Många av förskollärarna i studien beskriver att pedagogisk doku-

mentation möjliggör för inlyssnande av barnens initiativ, dock beskriver de ej 

hur denna dokumentation genomförs. Användandet av pedagogisk doku-

mentation kan därför ses som en strategi för att hantera osäkerheten kring vad 

som ska dokumenteras och hur, menar Löfgren (2017). I studien beskriver för-

skollärarna sig själva i ett stadium av lärande när det kommer till pedagogisk 

dokumentation, vilket innebär att de ännu inte kan hållas fullt ansvariga för 

vad som dokumenteras och hur. Detta menar Löfgren (2017) är ett sätt för för-

skollärarna att ’göra professionalism’ när de talar om dokumentation och kan 

därför påstå att de utför sitt jobb på ett professionellt sätt, trots att de upplever 

en osäkerhet kring det. Denna osäkerhet hävdar Löfgren (2017) kommer av att 

förskolan är en del av det svenska skolsystemet vilket medför ett fokus på ett 

skolförberedande lärande, trots att undervisning i förskolan ska utgå från bar-

nens intressen istället för att i första hand styras av strävansmålen. 
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3 TEORI 

Detta avsnitt behandlar det som utgör den teoretiska verktygslådan i denna stu-

die. Nedan presenteras Shiers (2001) modell för att öka barns delaktighet i att 

fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(UNICEF Sverige, 2009) samt de olika nivåer av delaktighet som den fram-

håller och vad dessa innebär. 

3.1 Shiers (2001) delaktighetsmodell 

Som ett svar på de krav som uppkom i samband med att Storbritannien ratifi-

cerade FN:s barnkonvention 1991 uppkom stora diskussioner kring barns del-

aktighet. Detta resulterade i ett brett urval av publikationer som på olika sätt 

behandlade området. Shiers (2001) delaktighetsmodell har vuxit fram ur såd-

ana publikationer och är ämnad som ett underlag för diskussion samt som ett 

komplement till andra modeller och teorier om barns delaktighet. Ett exempel 

på en annan modell om barns delaktighet är Harts (1992) delaktighetsstege, 

vilken har haft ett stort inflytande på Shiers (2001) delaktighetsmodell. En vik-

tig skillnad mellan modellerna är dock att Harts (1992) modell även behandlar 

icke-delaktighet och detta menar Shier (2001) påvisar falska exempel på del-

aktighet. Detta på grund av att nivåerna av icke-delaktighet i Harts (1992) mo-

dell är de som många professionella, enligt Shier (2001), använder sig mest av 

för att arbeta bort icke-delaktighet. Att öka barns delaktighet hamnar därmed 

inte i fokus. 

Shiers (2001) modell grundar sig i fem nivåer av delaktighet: 1. Barn blir lyss-

nade till. 2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. 3. Barns 

synpunkter och åsikter beaktas. 4. Barn involveras i beslutsfattande processer. 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process. På varje 

nivå finns även tre steg av engagemang: öppningar, möjligheter och skyldig-

heter, som syftar till de vuxnas åtaganden. Öppningar innebär att den vuxne är 

villig att arbeta på ett särskilt sätt. Möjligheter inträffar när de praktiska beho-

ven är uppfyllda hos den vuxne, till exempel resurser i form av arbetstid eller 

kunskapsutveckling. Det sista steget av engagemang, skyldigheter, uppstår när 

personal och organisation arbetar utifrån en policy som gör att personal blir 

skyldig att arbeta på ett visst sätt. Här byggs ett arbetssätt som möjliggör för 

barns delaktighet in i systemet.  

Denna modell kan användas som ett verktyg för att planera delaktighet, menar 

Shier (2001). I modellen finns därför femton frågor, tre frågor för varje nivå, 
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som individer och organisationer kan utgå från för att identifiera var de befin-

ner sig samt kunna identifiera nästa steg i arbetet. Dock är det inte troligt att 

alla individer inom organisationen eller att organisationen i sig befinner sig på 

samma steg, poängterar Shier (2001). Därför används Shiers (2001) modell i 

denna studie som teoretiskt verktyg för att visa på likheter och olikheter i 

tanke- och tillvägagångssätt hos förskollärare. Modellen behandlar barns del-

aktighet och jag använder mig av denna för att kunna analysera hur förskollä-

rarna i studien möjliggör för barns inflytande i relation till pedagogisk doku-

mentation. Detta på grund av att begreppet delaktighet i denna studie definieras 

som en förutsättning för inflytande. Att möjliggöra för barns delaktighet är 

därigenom att möjliggöra för barns inflytande, menar jag. 

3.1.1 Nivå 1: Barn blir lyssnade till 

På nivå ett sker lyssnandet endast om barnet själv tagit initiativ till att uttrycka 

sin synpunkt. Först då lyssnar den ansvarige vuxne med omtanke och upp-

märksamhet på barnets åsikter. Dock görs det inga organiserade försök till att 

ta reda på vilka åsikter som finns hos barnen. På denna nivå är det vanligt med 

föreställningen om att barn inte är intresserade av att framföra synpunkter utan 

hellre vill fortsätta med sitt. Om inga åsikter eller önskemål framkommer från 

barnen finns det heller ingen anledning till oro (Shier, 2001). 

När det kommer till öppningar på den första nivån innebär det att den vuxne 

eller arbetslaget är beredda att lyssna på barnen när de uttrycker sina åsikter. 

Vad gäller möjligheter förutsätter dessa att de vuxna arbetar på ett sätt som 

möjliggör ett lyssnande, till exempel tillgång till en lugn stund och plats för 

samtal med barn eller att alla fått en utbildning i konsten att lyssna på barn. 

Skyldigheter visar sig på denna nivå genom att organisationen uttrycker en po-

licy kring att all personal ska lyssna på barn. På så sätt blir det en skyldighet. 

Det är de vuxnas plikt att noga lyssna på vad barnen uttrycker (Shier, 2001). 

3.1.2 Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter 

För att barnen ska kunna få stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter krävs 

att de vuxna som arbetar med dem agerar för att möjliggöra barnens delaktighet 

i detta. Det kan till exempel handla om att stödja barnen i att uttrycka sig där 

det finns kommunikationssvårigheter mellan barn och vuxna. Det kan också 

handla om att barnen är blyga, har dåligt självförtroende, saknar tillit till vuxna 

eller har dåliga erfarenheter av att uttrycka sin åsikt och därför behöver stöd. 

På detta sätt skiljer sig nivå två från nivå ett. Här engagerar sig de vuxna genom 

att på ett positiv sätt locka fram barnets åsikter samt ge dem stöd i att uttrycka 



Barns inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation Matilda Löfstrand 

11 

 

dem för att övervinna de hinder som gör att barnen inte kommer till tals (Shier, 

2001). 

Steget öppningar handlar på nivå två om att de professionella aktivt agerar på 

ett sätt som hjälper barnen att uttrycka sina åsikter och synpunkter. När det 

kommer till möjligheter krävs att barnen ska kunna uttrycka sina åsikter, vilket 

ställer frågan om den professionelle har tillvägagångssätt som hjälper barnen 

att göra just detta. Tillvägagångssätten för att rådgöra med barn kan se olika ut 

och bör vara utformade efter barnens ålder och exempelvis funktionsnedsätt-

ning eller språk. De professionella kan behöva utbildning i arbetsmetoder för 

att underlätta barns delaktighet på denna nivå. Vad gäller skyldigheter är det 

en förutsättning att de olika arbetssätten inkluderas i organisationens policy. 

Att försäkra sig om att barnen får stöd i och har möjlighet att uttrycka sina 

åsikter skapar en skyldighet hos de professionella (Shier, 2001). 

3.1.3 Nivå 3: Barns synpunkter och åsikter beaktas 

Även om barnen får stöd i att uttrycka sina åsikter på nivå två finns det enligt 

Shier (2001) ingen garanti för att åsikterna tas hänsyn till eller att de faktiskt 

påverkar beslut. Att barns synpunkter och åsikter beaktas, som utgör nivå tre, 

är därför viktigt för att den uppmuntran och det stöd barnen får för att uttrycka 

sina åsikter på nivå två inte enbart blir symboliskt. Att beakta barns synpunkter 

och åsikter innebär emellertid inte att barnens önskemål måste införlivas, men 

däremot är det barnen uttrycker en faktor som är av stor vikt vid många poli-

cybeslut. Själva beslutsfattandet är dock de vuxnas område. För de myndig-

heter eller organisationer som skrivit på FN:s konvention om barnets rättig-

heter (UNICEF Sverige, 2009) är nivå tre bindande (Shier, 2001). 

Öppningar på den tredje nivån handlar om att den professionelle eller organi-

sationen har ett förhållningssätt där de är villiga att ta hänsyn till barnens åsik-

ter. Möjligheter innebär att det finns en beslutsfattandeprocess inom organisat-

ionen som möjliggör att barns åsikter aktivt tas hänsyn till. Skyldigheter på 

nivå tre visar sig genom att organisationen införlivar Barnkonventionens (UNI-

CEF Sverige, 2009) tolfte artikel i sin policy (Shier, 2001). 

3.1.4 Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer 

Det som skiljer nivå fyra från nivå tre att barnen inte enbart är delaktiga genom 

att deras åsikter beaktas i beslut utan att de även är delaktiga när beslut tas. 

Barnen är med andra ord involverade i den beslutsfattande processen. Detta är 

någonting som artikel 12 i Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) inte 

ställer krav på och Shier (2001) lyfter därför frågan kring varför organisationer 

skulle vilja arbeta på nivåer högre än nivå tre. Fördelarna med att arbeta på 
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högre nivåer är att förbättra kvalitén på de beslut som tas och den insats beslu-

tet leder till. Det ger också en barnen en känsla av ägande och tillhörighet sam-

tidigt som det lägger grunden för en demokratisk delaktighet där barnen får 

möjlighet att känna ansvar, menar Shier (2001). Modellen hjälper på så sätt att 

säkerställa och stärka demokrati. 

När den professionelle och organisationen är beredd att låta barnen vara invol-

verade i beslutsfattande processer inträffar öppningar på denna nivå. Vad gäller 

möjligheter uppstår det när det gjorts möjligt för barnen att delta och involveras 

i beslutsprocessen genom att etablera tillvägagångssätt för detta. Det kan inne-

bära stora krav på förändringar av verksamheten att involvera barn i både små 

och stora beslutsfattanden, kanske främst i de sistnämnda. När organisationen 

förbinder sig till att övervinna de hinder som finns för barns involvering i be-

slutsfattande processer genom att skriva in ett krav på detta i sin policy uppnås 

skyldigheter (Shier, 2001). 

3.1.5 Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över 

beslutsfattandets process 

Skillnaden mellan nivå fyra och fem är subtil och handlar snarare om en grad-

skillnad. På den femte nivån får barnen även makt och ansvar över de beslut 

som tas genom att de vuxna aktivt delar sin makt och sitt ansvar med barnen. 

Beslutet om på vilket sätt det ska fördelas måste grundas på de vinster och 

risker som finns, menar Shier (2001). Om ett beslut få motsatt effekt än önskat 

är det viktigt att både barn och vuxna lär sig att dela ansvar för beslutet. Shier 

(2001) poängterar dock att barn inte ska tvingas till att ett ansvar som de inte 

vill ha eller som av olika orsaker inte är lämpligt. Barnkonventionens (UNI-

CEF Sverige, 2009) tolfte artikel ställer inte heller några krav på det som nivå 

fem innebär och fördelarna med att uppnå även denna nivå av barns delaktighet 

är desamma som på nivå fyra. Skillnaden, menar Shier (2001), är att fördelarna 

mångdubblas när barnen får erfarenhet av att dela inflytande och ansvar över 

beslutsfattande med vuxna. 

Om den professionelle eller organisationen är beredd att dela makt över be-

slutsfattande med barnen inträffar öppningar och möjligheter uppkommer när 

det finns en procedur som gör detta möjligt. När organisationens policy säger 

att barn och vuxna ska dela makt och ansvar över beslut som tas inom vissa 

områden av beslutsfattandet skapas skyldigheter (Shier, 2001). 
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4 METOD 

I detta metodavsnitt presenteras och motiveras det val av metod som gjorts för 

studien. Vidare presenteras även studiens urval och genomförande samt en be-

skrivning av hur data har bearbetats och analyserats. Slutligen redogörs de 

etiska ställningstaganden som gjorts i studien samt vad tillförlitlighet och rele-

vans innebär i kvalitativa studier. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Den metod som används i detta examensarbete är kvalitativ i form av semi-

strukturerade intervjuer med intervjuguide (se bilaga 1). Christoffersen och Jo-

hannessen (2012) skriver att genom samtal med varandra kan människor förstå 

varandras intentioner, känslor och tankar. Syftet med en semistrukturerad in-

tervju är därför ofta att förstå eller beskriva någonting och karaktäriseras av 

dialog än frågor och svar. Svaren i de semistrukturerade intervjuerna utgör data 

och samtalen spelas i regel in samtidigt som anteckningar tas. Christoffersen 

och Johannessen (2012) menar att kvalitativa intervjuer, så som semistruktu-

rerade intervjuer, är lämpliga när forskaren vill ge informanterna stor frihet att 

uttrycka sig eftersom människors erfarenheter och uppfattningar bäst kommer 

till uttryck när informanten själv får viss möjlighet att påverka vad som tas upp 

under intervjun. Eftersom informanten själv ska berätta om tidigare händelser 

och erfarenheter är det inte lämpligt med observationer eller mer strukturerade 

intervjuer som metod. Den semistrukturerade intervjun möjliggör för kom-

plexitet och nyanser att framträda i informanternas svar, skriver Christoffersen 

och Johannessen (2012). Av ovanstående anledningar är semistrukturerade in-

tervjuer med intervjuguide (se bilaga 1) en lämplig metod i förhållande till 

detta examensarbetes syfte och frågeställningar. Detta på grund av att det är 

förskollärares erfarenheter och personliga uppfattningar gällande barns infly-

tande i förskolans pedagogiska dokumentation som undersöks. 

4.1.1 Urval 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2012) kännetecknas kvalitativa meto-

der av att ett begränsat antal informanter ämnas generera en stor mängd data. 

Beroende på hur urvalet utformas menar Christoffersen och Johannessen 

(2012) att en kvalitativ studie kräver ett olika stort antal informanter. Om in-

formanterna i studiens målgrupp är relativt lika varandra enligt flera kriterier 

(homogen) behövs ett färre antal informanter än om de är olika varandra enligt 
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flera kriterier (heterogen). I en homogen grupp av informanter menar Christof-

fersen och Johannessen (2012) att ett urval av fem till sex personer är tillräck-

ligt. Vidare skriver de att vid fall där tiden för en studie är begränsad och de 

ekonomiska resurserna är små är det lämpligt att begränsa antalet informanter 

till färre än tio, vilket är vanligt vad gäller självständiga arbeten så som detta.  

Det enda kriterium som finns för att delta i denna studie är att informanterna 

har en förskollärarutbildning. Följaktligen definierar jag denna målgrupp som 

homogen. För att samla in data för denna studie beslutade jag mig därför för 

att intervjua sex förskollärare från två olika förskolor i en medelstor kommun 

i sydvästra Sverige. De intervjuade förskollärarna arbetar i olika arbetslag eller 

på olika avdelningar, av vilka det finns tre på varje förskola. På förskolornas 

hemsidor uttrycks det att de arbetar med pedagogisk dokumentation på ett sätt 

som skiljer sig från de övriga förskolorna i samma kommun, vilket väckte mitt 

intresse och utgör grunden till att de valdes för denna studie. 

4.1.2 Genomförande 

Innan rekryteringsprocessen genomfördes en provintervju för att undersöka in-

tervjufrågornas (se bilaga 1) relevans samt för att öva min intervjuförmåga. 

Tanken var att utföra denna provintervju med en slumpmässigt utvald förskol-

lärare. Tyvärr fick jag inte tag i någon förskollärare att genomföra detta med, 

istället provintervjuades en medstudent. Rekryteringen av informanter skedde 

sedan genom att en första kontakt togs via mail och telefon med förskolechef 

för respektive förskola. När förskolechef tackat ja till deltagande utsågs en 

kontaktperson på respektive förskola för mig att vända mig till. Informations-

brev och samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3) mailades till förskolechef och 

kontaktperson på båda förskolor efter godkännande av arbetets handledare. 

Detta skedde cirka en vecka innan intervjuerna genomfördes. Kontaktperso-

nerna i sin tur vidarebefordrade dessa dokument till de förskollärare som visat 

intresse för deltagande i studien och som därefter fått möjlighet att själva välja 

om de vill delta eller ej. Innan intervjuerna genomfördes skickades även en 

anmälan om behandling av personuppgifter i uppsatsarbeten in till Karlstads 

universitet för att möta kraven på behandling av personuppgifter enligt GDPR1. 

                                                 

 

 

1 Dataskyddsförordningen, eller GDPR (The General Data Protection Regulation), syftar till 

att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter i hela EU. Särskilt rätten till skydd 

av personuppgifter (https://www.datainspektionen.se/). 
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Tidsåtgången för varje intervju blev mellan 15 och 25 minuter, trots att tid 

avsatts för det dubbla. Intervjuerna genomfördes i ett arbets-/mötesrum på var-

dera förskolan där jag som intervjuade och den som blev intervjuad befann sig. 

Intervjutillfällena inleddes med en kort presentation av mig, därefter tillfråga-

des informanterna om de fått möjlighet att ta del av den information som skick-

ats ut. Denna information beskrevs muntligen ytterligare en gång varpå skrift-

ligt samtycke inhämtades. Intervjuerna genomfördes därefter och ljudet spela-

des in samtidigt som anteckningar fördes. Anteckningarna förvarades på säker 

plats till dess att alla intervjuer transkriberats. Den enhet som användes för 

ljudinspelning var min iPad som från det att den första intervjun inletts till dess 

att jag kunnat flytta över inspelningarna till min laptop var inställd på flyg-

plansläge. Detta för att säkerställa att iPaden inte varit ansluten till någon moln-

tjänst under och efter intervjuerna. Inte heller min laptop var ansluten till detta. 

När ljudinspelningarna förts över från iPaden till min laptop raderades de från 

iPaden. Transkriberingarna genomfördes på min laptop och skrevs sedan ut. 

4.1.3 Databearbetning och analys 

Fenomenografi är en metodansats som är utarbetad för att beskriva människors 

förståelse och uppfattningar om fenomen i sin omvärld. Denna är användbar 

vid analys av data som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Ut-

gångspunkten är dels att människor har olika uppfattningar om företeelser i 

omvärlden och dels att dessa företeelser kan uppfattas på ett begränsat antal 

sätt. Dessa begränsade antal sätt kallas utfallsrummet och är beroende av hur 

många samt vilka individer som tillfrågas om företeelsen i fråga (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Eftersom denna studie genomförts via semistrukturerade in-

tervjuer och handlar om förskollärares uppfattningar om barns inflytande i re-

lation till pedagogisk dokumentation är fenomenografi därför en lämplig me-

todansats i detta arbete. 

För att bearbeta och analysera denna studies data som de semistrukturerade 

intervjuerna har genererat används en fenomenografisk analysmodell som 

Dahlgren och Johansson (2015) förklarar i sju steg. Det första steget är att be-

kanta sig med materialet, vilket jag har gjort i detta arbete genom att transkri-

bera intervjuerna och sedan läsa igenom dessa ett flertal gånger. Steg två kallar 

Dahlgren och Johansson (2015) för kondensation och det är här analysen bör-

jar. Syftet med detta steg är att skilja ut de mest betydelsefulla uttalandena i 

intervjuerna för att sedan kunna gruppera dessa och få en tydlig översikt över 

materialet. Dahlgren och Johansson (2015) ger förslag på att klippa ur de pas-

sager ur transkriberingarna som hör ihop. I min analys har jag istället använt 

mig av markeringspennor där varje gruppering av uttalanden fått var sin färg, 

detta för att lättare kunna se vilken informant som sagt vad. Principen är dock 
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densamma. I steg tre jämförs de olika passagerna för att hitta likheter och skill-

nader i materialet. Dahlgren och Johansson (2015) poängterar att det viktigaste 

är att hitta kärnan i det informanterna uttrycker, även om det ibland kan vara 

svårt att se förbi ytliga skillnader för att hitta likheter. Steg fyra utgörs av själva 

grupperingen av materialet där dessa grupper relateras till varandra för att hitta 

mönster av likheter och skillnader. Dahlgren och Johansson (2015) benämner 

steg fem som att artikulera kategorierna. Här handlar det om att bestämma vad 

som ingår i de olika kategorierna eller ej, med andra ord en gränsdragning mel-

lan olika uppfattningar för att bestämma variationen inom en kategori. Steg 

fyra och fem kan behöva upprepas till dess att en tydlig bild av kategorierna 

tagit form, skriver Dahlgren och Johansson (2015). Steg sex utgör namngiv-

ning av kategorierna. Genom detta framträder det mest signifikanta i det 

material som utgör kategorin vilket är viktigt att fånga i just namnet, menar 

Dahlgren och Johansson (2015). Det sista steget, steg sju, handlar om att ställa 

de olika kategorierna i kontrast gentemot varandra. På så sätt blir det synligt 

om de olika passagerna ryms i mer än en kategori. Genom detta moment kan 

antalet kategorier krympa om det finns de som skulle kunna slås ihop och dö-

pas om. Dahlgren och Johansson (2015) kallar detta steg för den kontrastiva 

fasen. När en analys skett genom dessa sju steg framträder studiens utfallsrum. 

Den teori som jag valt att använda som verktyg i detta arbete blir sedan be-

hjälplig för att analysera detta utfallsrum. 

Det utfallsrum som presenteras i denna studie är; 

• Att kunna påverka genom att bli 

lyssnad till 

• Inom vissa ramar 

• Ett omedvetet eller medvetet 

inflytande 

• Inflytande genom deltagande 

• Att lyssna in 

• Välja underlag för dialog 

• Reflektion med och mellan barn 

• Barns egen dokumentation 

• Ovilja att släppa kontrollen 

• Kommunikation 

• Barns oerfarenhet att dokumentera 

• Ett lustfyllt lärande 

• Att se med andra ögon 

• Barns närhet till sitt lärande 

4.2 Etiska överväganden 

Nedan presenteras de forskningsetiska principerna informationskravet, sam-

tyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet som måste uppfyl-

las i studien. Vidare förklaras även de etiska överväganden som gjorts i denna 

studie. 
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4.2.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) uppfylls informationskravet då uppgiftslämnare 

och deltagare i undersökningen informeras om villkor för deltagande samt de-

ras uppgifter i studien. Alla faktorer som kan påverka huruvida en individ vill 

delta eller ej måste också framgå i informationen samt att det är frivilligt att 

delta. Löfdahl (2013) skriver att informationskravet innebär att forskaren 

måste informera de som berörs av studien om dess bakgrund och syfte samt 

kortfattat om hur resultatet kommer att presenteras och att deltagarnas identitet 

skyddas. Kontaktuppgifter till forskaren ska finnas så att deltagaren kan ställa 

frågor eller lämna besked om eventuellt tillbakadraget deltagande. Det ska 

också framgå hur data förvaras under arbetets gång samt att detta förstörs när 

arbetet är godkänt.  

I denna studie har informationskravet uppfyllts genom att förskolechef samt de 

som berörts av studien – förskollärare på de tillfrågade förskolorna – fått ta del 

av ett informationsbrev (se bilaga 2) med information om studiens tema, pro-

blemområde och syfte. I detta brev framgår det även hur jag som forskare kom-

mer att behandla studiens data och deltagarnas uppgifter samt att intervjuerna 

kommer att spelas in, eftersom detta är en faktor som kan påverka förskollä-

rarnas villighet att delta. Det framgår även att deltagandet är frivilligt. Ett över-

vägande som gjorts inför denna studie är huruvida informanterna får ta del av 

intervjufrågorna (se bilaga 1) innan intervjutillfället eller ej. Beslut togs att inte 

låta dem ta del av frågorna i förväg eftersom detta skulle kunna påverka de 

svar som ges under intervjuerna. Jag anser att förskollärarna då skulle svara i 

enlighet med hur de vill arbeta med barns inflytande i relation till pedagogisk 

dokumentation istället för hur de faktiskt arbetar med det. Detta skulle kunna 

ge ett felaktigt resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

4.2.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet förklarar Vetenskapsrådet (2002) som studiedeltagarens rätt 

att själv bestämma över sin medverkan samt att individen när som helst kan 

avbryta sin medverkan i studien. Om samtycket dras tillbaka ska det ej medföra 

negativa påföljder för deltagaren. Undersökningsdeltagaren får heller inte ut-

sättas för olämplig övertalning eller påverkan från den som utför studien, vare 

sig det gäller beslut att delta eller att avbryta deltagande. Enligt Löfdahl (2013) 

ska samtycke skriftligen inhämtas från samtliga som deltar i studien.  

I denna studie är det de intervjuade förskollärarna som lämnar samtycke till att 

delta. För att uppfylla samtyckeskravet i denna studie har samtliga deltagare 

signerat en samtyckesblankett (se bilaga 3) där det framgår vad de samtycker 
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till. Denna blankett får förskollärarna ta del av samtidigt som informationsbre-

vet (se bilaga 2). Informationen, till exempel att samtycket när som helst kan 

dras tillbaka utan negativa påföljder, beskrivs även muntligen inför varje inter-

vju för att säkerställa att de intervjuade förskollärarna förstår vad samtycket 

innebär. Kontaktuppgifter till mig som forskare lämnas även till deltagarna för 

att de ska kunna nå mig vid frågor eller önskemål om att avbryta sitt deltagande 

i studien.  

4.2.3 Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar konfidentialitet kort och gott om tyst-

nadsplikt. Den data som samlats för studien får inte hanteras och lagras så att 

obehöriga kan ta del av den. Alla uppgifter som kan leda till att en undersök-

ningsdeltagars identitet avslöjas måste dessutom antecknas, lagras och avrap-

porteras så att utomstående inte kan ta del av information som kan identifiera 

personen. Löfdahl (2013) skriver även att den data som studien presenterar ska 

vara framställd på vetenskapligt vis, inte baserad på personligt tyckande, vilket 

faller in under konfidentialitetskravet. 

Den data som samlas in för denna studie är intervjuerna med de deltagande 

förskollärarna. För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag valt att i inter-

vjuinspelningarna samt i transkriberingarna av intervjuerna inte nämna delta-

garens riktiga namn för att på så vis avidentifiera deltagarna så långt det går. 

De fiktiva namn som används på förskolor och förskollärare i denna studie är 

slumpmässigt valda utifrån två olika teman; namn på stjärnor och stjärnbilder 

samt fornnordiska namn. Detta i syfte att underlätta för läsaren när det kommer 

till att hålla isär vilka förskollärare som hör till vilken förskola. Jag har även 

utelämnat sådan information och personligt tyckande som framkommit i inter-

vjuerna som skulle kunna användas för att ta reda på vilka förskollärare och 

förskolor som deltagit i studien. Den enhet som används vid inspelning av in-

tervjuerna är min personliga iPad. Även valet av ljudinspelningsenhet är av 

etisk karaktär då många enheter kan vara uppkopplande till en molntjänst, vil-

ket skulle kunna leda till att obehöriga kan ta del av studiens data. Jag valde 

därför att försätta min iPad i flygplansläge för att försäkra mig om att intervju-

erna endast fanns på denna enhet. Först när ljudfilerna förts över till min dator 

och raderats på iPaden upphörde flygplansläget. Under arbetets gång har stu-

diens data förvarats på min lösenordsförsedda laptop som inte är kopplad till 

någon molntjänst. De signerade samtyckesblanketterna (se bilaga 3) finns end-

ast i fysisk form och förvaras på en säker plats som bara jag har tillgång till. 



Barns inflytande i förskolans pedagogiska dokumentation Matilda Löfstrand 

19 

 

4.2.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de uppgifter som 

insamlas för arbetet endast får användas för detta ändamål. Information får inte 

säljas, lånas ut eller användas i andra privata sammanhang eller för kommersi-

ellt bruk. Data får heller inte diskuteras med utomstående eller användas för 

beslut eller åtgärder som direkt påverkar deltagaren, till exempel vård. Enligt 

Löfdahl (2013) ska data inte heller sparas efter det att arbetet är färdigt ef-

tersom det skulle kunna medföra att utomstående får möjlighet att ta del av det.  

Nyttjandekravet uppfylls i denna studie på så sätt att den information som sam-

lats in i form av personuppgifter samt rådata ej diskuterats med någon. Data 

har heller inte lämnats ut på något sätt för att användas i andra sammanhang. 

Den enda som tagit del av och använt studiens data är jag som forskare i skap-

andet av detta examensarbete. Examensarbetets handledare samt studiekamra-

ter har tagit del av samt gett kommentarer på intervjufrågor (se bilaga 1), in-

formations- och samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3) samt textutkast i syfte 

att hjälpa mig med mitt arbete. Detta handlar dock om data som är bearbetad 

och avidentifierad. När studien är godkänd och avrapporterad förstörs all in-

samlade data och information. 

4.3 Tillförlitlighet och relevans 

Christoffersen och Johannessen (2012) beskriver att en studies data bedöms i 

termer om validitet och reliabilitet. Reliabilitet handlar om huruvida den data 

som samlats in är tillförlitlig. Validitet, studiens relevans, avgörs genom att 

titta närmare på vilka data som används, sättet de samlats in på samt hur de 

bearbetas. Förenklat förklarar Christoffersen och Johannessen (2012) att det 

som bedöms är studiens sanningshalt. 

Nedan beskrivs begreppen reliabilitet och validitet i förhållande till kvalitativa 

undersökningar. Vad gäller denna studies reliabilitet och validitet diskuteras 

detta vidare under avsnittet metoddiskussion i kapitel sex. 

4.3.1 Reliabilitet 

Enligt Patel och Davidson (2009) kan reliabilitet förklaras som hur väl det ’in-

strument’ som används för att samla data motstår slumpmässiga variationer. 

Om studien genomförs igen med en annan grupp informanter och ger samma 

resultat innebär det hög reliabilitet. I ett kvantitativt sammanhang handlar reli-

abilitet om att ett studieobjekt antas ha ett ’sant’ värde som kan kommas åt 

genom en noggrann mätning av detta, skriver Patel och Davidson (2009). Inom 

kvalitativa sammanhang däremot, främst vad gäller intervjuer utan specifik 
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struktur, är det något problematiskt att försäkra sig om studiens reliabilitet ef-

tersom svaren inte går att mäta. Vid intervjuer är det alltså intervjuaren som är 

instrumentet. Patel och Davidson (2009) förklarar detta som intervjuareffekt, 

vilket innebär att intervjuaren uppträder på ett sätt som gör att informanten 

förstår vilka svar som förväntas varpå dessa avviker från det ’sanna’ värdet. 

För att ändå försäkra sig om en kvalitativ studies reliabilitet behöver intervju-

aren vara tränad för uppgiften, skriver Patel och Davidson (2009).  

4.3.2 Validitet 

Patel och Davidson (2009) skriver att validitet i ett kvalitativt sammanhang 

avser att upptäcka företeelser och att förstå eller tolka innebörden av dessa. 

Därför gäller validitet genom hela den kvalitativa forskningsprocessen. I ett 

sammanhang av datainsamling yttrar sig validiteten genom huruvida den data 

som genereras är underlag nog för att göra trovärdiga tolkningar. Olika tolk-

ningar kan givetvis redovisas, skriver Patel och Davidson (2009), men i kvali-

tativa studier kopplas då validiteten till om det framför allt är de mest trovär-

diga tolkningarna som lyfts fram i resultatet eller ej. Validiteten kopplas också 

till hur skillnader och likheter fångas upp och redovisas samt huruvida texten 

byggts upp så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning av resultatet. Vidare 

skriver Patel och Davidsson (2009) att varje kvalitativ forskningsprocess är 

unik och att bedömningen av studiens validitet på så sätt kan vara problema-

tisk. Validitet i en kvalitativ studie kan därför sammanfattas som ’genomskin-

lighet’, där alla delar av forskningsprocessen beskrivs och redovisas så nog-

grant som möjligt för att det tydligt ska framgå i vilken kontext resultatet har 

genererats. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras de resultat som studien genererat utifrån syftet att 

bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om barns inflytande i re-

lation till förskolans pedagogiska dokumentation. Vidare analyseras även stu-

diens resultat utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell. Underrubrikerna är ut-

formade för att svara an till studiens tre frågeställningar. Rubrikerna är;  

• Barns inflytande i pedagogisk dokumentation, som ämnar ge svar på 

frågan; Hur beskriver förskollärare vad barns inflytande i relation till 

den pedagogiska dokumentationen handlar om? 

• Barns möjligheter till inflytande, som ämnar ge svar på frågan; Hur 

beskriver förskollärare att de skapar möjligheter till barns inflytande i 

relation till den pedagogiska dokumentationen? 

• Utmaningar och möjligheter, som ämnar ge svar på frågan; Vilka ut-

maningar och möjligheter beskriver förskollärare i arbetet med barns 

inflytande i relation till pedagogisk dokumentation? 

Nedan presenteras förskollärarna kortfattat för att tydliggöra vilka förskollä-

rare som arbetar på respektive förskola. Samtliga namn är fiktiva. 

 

 

5.1 Barns inflytande i pedagogisk dokumentation 

I detta avsnitt redogörs för de olika sätt de intervjuade förskollärarna beskriver 

barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation. 

5.1.1 Att kunna påverka genom att bli lyssnad till 

När det kommer till att definiera barns inflytande i relation till den pedagogiska 

dokumentationen beskriver samtliga av de intervjuade förskollärarna det som 

rätten att bli lyssnad till för att ha en chans att kunna påverka. Freja uttrycker 

det på detta sätt;   

Att det är demokratiskt. Att man har rätt att få säga sina åsikter och tankar. Sen 

är det ju inte alltid säkert att man får som man vill, men just att man får uttrycka 

sina åsikter och tankar och att man blir lyssnad på. (Freja) 

FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN FÖRSKOLAN MJÖLNER 

Här arbetar: 

Nova, Vega och Stella 

Här arbetar: 

Tyra, Freja och Saga 
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Inflytande handlar dock inte om att alltid få sin vilja igenom, vilket Freja lyfter 

i citatet ovan. Det handlar även om att diskutera och att lyssna på andras åsikter 

för att komma fram till någonting gemensamt, menar Nova:  

Även om vi tycker olika eller så, så är det ju ändå … Det föds ju saker i att vi 

tycker olika, diskussionsmässigt, som jag ser som en tillgång. (Nova) 

Att barnen är delaktiga och har inflytande i diskussioner och beslutsfattande 

gällande den pedagogiska dokumentationen tillsammans med avdelningens 

pedagoger och andra barn är också någonting som Saga lyfter. Saga menar att 

det skapar en gemenskap som är viktig när det kommer till barnens kunskaps-

skapande. På så sätt kommer barnens inflytande till uttryck i den pedagogiska 

dokumentationen genom att barnens tankar och idéer blir lyssnade till och på-

verkar utformningen av kommande projekt och aktiviteter. 

Enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell kan detta tolkas som att förskollärarna 

befinner sig på den tredje nivån av delaktighet; barns åsikter och synpunkter 

beaktas. Förskollärarna är beredda att lyssna på barnen och att bekräfta det de 

uttrycker i och om den pedagogiska dokumentationen för att barnen ska ha en 

chans att påverka sin situation, vilket Shier (2001) definierar som öppningar 

på denna nivå. Förskollärarna lyfter att barnens tankar och idéer påverkar ut-

formningen av verksamheten, utifrån vilket det kan antas att barnens uttalan-

den vägs in i många beslut. Men i vilken utsträckning det sker framgår ej. 

5.1.2 Inom vissa ramar 

Att kunna påverka genom att bli lyssnad till i relation till den pedagogiska 

dokumentationen kommer dock med olika förutsättningar. Även om alla de 

intervjuade förskollärarna är tydliga med att verksamheten ska formas utifrån 

barnens intressen påpekar de att det finns vissa begränsningar. Tyra menar att 

barns inflytande i ett förskolesammanhang inte handlar om en helt fri påverkan 

i beslutsfattande processer varken vad gäller den pedagogiska dokumentat-

ionen eller andra tillfällen, utan att ”de får säga sitt men ändå inom vissa ra-

mar”. Tyra förklarar vidare att eftersom hon arbetar med de yngsta barnen där 

rutinerna har en stor inverkan på hur dagen utformas måste pedagogerna be-

gränsa vad barnen vill göra. Som ett exempel på vilka ramar det kan handla 

om förklarar hon att barnen får göra val utifrån de alternativ som pedagogen 

bestämt. Det kan röra sig om att välja mellan två saker, förklarar hon. På lik-

nande sätt beskriver Freja att de periodvis styr barnen på ett tydligt sätt inom 

givna ramar och ger den fria leken som exempel på tillfällen där barnen blir 

mindre styrda. Även Vega pratar om att det är barnens intresse som styr vad 

pedagogerna gör, men att det har vissa begränsningar inom verksamheten; 
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Nu menar inte jag att barnen ska bestämma allting vad vi gör, det är inte det jag 

menar. Utan vi har vissa ramar ’såhär gör vi på vår förskola och sitter man vid 

matbordet så sitter man still, då springer man inte’. Bara för att den kände för att 

gå ifrån så är inte det inflytande att den går ifrån stolen. (Vega) 

Utifrån dessa beskrivningar av hur barns inflytande begränsas i vissa situat-

ioner kan det tolkas som att barnens åsikter blir beaktade först när situationen 

tillåter. Oavsett om det gäller barns inflytande i relation till den pedagogiska 

dokumentationen eller i andra situationer. Förskollärarna befinner sig med 

andra ord på Shiers (2001) första delaktighetsnivå; barn blir lyssnade till. Det 

framgår av Frejas svar att den fria leken är ett tillfälle där barnen inte blir styrda 

av ’ramarna’ och skulle kunna tolkas som att barnen hellre vill fortsätt med sitt 

än att framföra synpunkter på någonting. Barnen blir visserligen lyssnade till, 

under förutsättning att de håller sig till de alternativ som förskolläraren erbju-

der. Förskollärarna verkar, utifrån dessa beskrivningar, vara medvetna om att 

de alltid har en skyldighet att lyssna till barnen men att det är situationen som 

avgör när barnens synpunkter och åsikter blir beaktade och på vilket sätt. Shier 

(2001) framhåller dock även att barn visserligen alltid har rätt att uttrycka sina 

åsikter, men att de inte alltid kan få som de vill. Det finns med andra ord situ-

ationer av olika slag där barns inflytande inte eller delvis beaktas. Dock är 

barns möjlighet till inflytande i sådana situationer även beroende av vilka åsik-

ter och synpunkter som barnen ger uttryck för. Att inte vilja sitta stilla vid mat-

bordet kan vara ett exempel på detta. 

5.1.3 Ett omedvetet eller medvetet inflytande 

När de intervjuade förskollärarna beskriver barns inflytande i relation till den 

pedagogiska dokumentationen ger de olika exempel på detta. Av dessa be-

skrivningar kan barns inflytande förstås som dels medvetet och dels omedvetet.  

Stella och Saga poängterar att det är viktigt att barnen görs medvetna om att de 

kan påverka både i och genom dokumentationerna. Stella, som arbetar med de 

äldsta barnen, förklarar att de försöker arbeta på ett sätt som gör barnen med-

vetna om att deras tankar och åsikter är viktiga och att den pedagogiska doku-

mentationen är ett bevis på det. Hon berättar att ”de [barnen] frågar ofta ’skri-

ver du det jag har sagt nu?’ för de är medvetna om att det är viktigt det som de 

säger”. På liknande sätt menar Saga att barnen måste vara medvetna om att de 

blir dokumenterade, annars riktas barnens uppmärksamhet på den som doku-

menterar och vad den gör, istället för att fånga barnens görande. Den pedago-

giska dokumentationen ger då en felaktig bild, menar hon.  

Enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell skulle detta medvetandegörande 

kunna tolkas som att barn involveras i beslutsfattande processer (nivå fyra). I 
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och med att barnen är medvetna om att de blir dokumenterade kan de därige-

nom anses ha en viss makt över den. Även om de beslut som tas kan uppfattas 

vara av mindre storlek, till exempel att besluta om vad som ska skrivas ner 

under den pedagogiska dokumentationen, är barnen delaktiga i dessa. Här är 

förskollärarna beredda att låta barnen vara involverade i beslutsfattanden och 

har en procedur för att möjliggöra detta. Det kan här poängteras att förskollä-

rarna ger exempel på situationer som har med dokumentationer av aktiviteter 

och projekt att göra. Shier (2001) hävdar att det generellt sett tycks vara lättare 

att låta barnen bara delaktiga i beslut som har med barnen egna lekprojekt att 

göra, än att involvera barnen i beslutsfattanden på policynivå. 

Nova däremot, som arbetar med de yngsta barnen, förklarar att hon måste titta 

på och tolka kroppsspråket för att kunna se barnens intressen och på så sätt ge 

dem inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Hon menar att barnens 

inflytande därför blir omedvetet eftersom de faktiskt inte vet att de blir doku-

menterade eller varför; 

Med de små barnen få man ju också titta på deras kroppsspråk, vad de tycker är 

intressant. För de kanske inte säger så mycket men de kan visa med sin kropp. 

Och då får vi ju … Det blir ju alltid en tolkning, blir det ju, när man jobbar med 

små barn. Vi kan se mycket på deras kroppsspråk och hur de delar med sig till 

sina kompisar. ’Det här är intressant, det här ska vi dokumentera’. Så då har de 

ju ett inflytande, kanske mer omedvetet från deras sida. (Nova) 

Nova förklarar vidare att de tolkningar hon gör är korrekta när hon ser nyfikna 

och vetgiriga barns som har ett fortsatt intresse för att arbeta i projekten. Därför 

menar hon att barnen har ett inflytande, om än omedvetet. På liknande sätt 

förklarar Vega att hon dokumenterar det som hon uppfattar att barnen är in-

tresserade av för att använda det som underlag vid reflektioner som sker inom 

arbetslaget tillsammans med en pedagogista. Hon ger exempel på att de i ar-

betslaget frågar sig hur de kan arbeta vidare med barnens intressen utifrån 

dokumentationen och menar att ”då får ju de [barnen] inflytande genom att vi 

ser vad de gör”.  Freja ger även hon uttryck för att barnen inte alltid är med-

vetna om att de blir dokumenterade eller att de kan påverka genom den. Hon 

menar att; 

Ibland är de ju med fast de inte vet om det så att säga, för vi snappar ju upp vad 

de är intresserade av […] Så de är ju med indirekt kan man ju säga. (Freja) 

När det kommer till det som förskollärarna beskriver som ett omedvetet infly-

tande från barnens sida kan det enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell tolkas 

som att förskollärarna försöker stödja barnen i att förmedla sina åsikter (nivå 

två). Shier (2001) skriver att det kan finnas många orsaker till att barn inte delar 

med sig av sina åsikter och synpunkter, exempelvis otillräckliga kommunikat-
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ionsfärdigheter från både barn och vuxna. Genom att tolka barnens kropps-

språk och andra uttryckssätt kan det tolkas som att förskollärarna försöker 

övervinna de hinder som de upplever står i vägen för barnens delaktighet och 

därigenom även barnens inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Detta 

kan alltså ses som att förskollärarna på ett, enligt dem, positivt sätt försöker 

locka fram barnens åsikter. Den pedagogiska dokumentationen kan därigenom 

tolkas som ett verktyg för detta specifika ändamål. 

5.2 Barns möjligheter till inflytande 

I detta avsnitt redogörs de intervjuade förskollärarnas beskrivningar av hur de 

ger barn möjlighet till inflytande i relation till pedagogisk dokumentation. 

5.2.1 Inflytande genom deltagande 

Ett sätt som de intervjuade förskollärarna beskriver att barnen får inflytande i 

relation till pedagogisk dokumentation är genom deltagande i aktiviteter. In-

flytandet tar då form genom att barnen visar intresse eller ointresse för aktivi-

teten i fråga, vilket diskuteras på arbetslagens reflektioner. Vid dessa tillfällen 

tittar arbetslaget på det underlag de har skapat genom att dokumentera de ak-

tiviteter som de genomfört i barngruppen och där barnen har deltagit. Det är 

barnens deltagande i aktiviteten och därigenom deras visade intressen eller ut-

talade åsikter som ligger till grund för hur arbetslaget reflekterar sinsemellan 

och för en dialog kring hur arbetet ska fortlöpa. Vega förhåller sig positiv till 

detta sätt att möjliggöra för barns inflytande och uttrycker; 

Vi diskuterar väldigt mycket i vårt arbetslag kring det vi gör och vi diskuterar 

mycket i huset. Det känner jag, att hade vi inte haft det då … Det blir så fattigt. 

Nu blir det så rikt allting. Och då känner jag att, eller vet det, att när vi diskuterar 

så får ju barnen det sen ock. Det går ju tillbaka till barnen att vi har djupdykt i 

massor med olika saker runt omkring det vi gör. (Vega) 

Detta menar Vega är viktigt eftersom det är pedagogerna som är ansvariga för 

att ge barnen ny ’input’, som hon uttrycker det, och hänvisar till att det är ett 

sätt att ge barnen fler uttryckssätt och möjligheter till inflytande. Pedagogernas 

reflektionsmöten är också tillfällen där verksamheten utvärderas, lyfter Tyra 

och menar att även detta ger uttryck för barnens inflytande genom att titta till-

baka på vad som dokumenterats och varför samt vad det ledde till och hur de 

kan gå vidare. 

Detta skulle kunna sammanfattas som att barnens inflytande i relation till den 

pedagogiska dokumentationen handlar om att de är närvarande och deltagande 

i de aktiviteter som arbetslaget har planerat. Barns inflytande visar sig då ge-

nom huruvida de är intresserade av aktiviteten eller ej, varpå pedagogerna gör 
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tolkningar av detta och sedan planerar för det fortsatta arbetet. I likhet med det 

som ovan nämns som ett ’omedvetet inflytande’ från barnens sida kan detta 

tolkas som att förskollärarna genom reflektion i arbetslaget försöker övervinna 

de hinder som de uppfattar står i vägen för barns delaktighet och inflytande. 

Detta hör till den andra nivån i Shiers (2001) delaktighetsmodell; barn får stöd 

i att uttrycka sina åsikter och synpunkter, där förskollärarna på ett positivt sätt 

försöker att locka fram barnens åsikter och synpunkter samt stödjer barnen i 

att uttrycka dem. Utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell skulle arbetslagets 

reflektioner även kunna ses som ett sätt att få syn på barnens åsikter och syn-

punkter utan att fråga barnen. Detta kan tolkas som att det finns faktorer som 

utgör hinder när det kommer till att ta del av barnens synpunkter och åsikter, 

till exempel blyghet, som förskollärarna ’tar sig runt’ på detta sätt. 

5.2.2 Att lyssna in 

Att lyssna in barnen är ett uttryck som återkommer i samtliga intervjuer. Det 

kan handla om att vara närvarande bland barnen för att höra och bekräfta de 

tankar, idéer och åsikter som de ger uttryck för. Ett exempel på detta, menar 

Stella, är att under reflektioner kring dokumentationer lyssna till barnens åsik-

ter om reflektionsunderlaget. Ibland kan barnen vilja ändra ett uttalande som 

en pedagog läser upp eller lägga till någonting som de saknar. Det kan också 

handla om att be barnen om lov att dokumentera deras görande och att lyssna 

in ett nekande eller jakande svar. Detta ger Stella exempel på; 

Vi talar liksom om att ’Nu dokumenterar jag, är det okej att jag skriver ner det 

ni säger? För vi ska jobba vidare med det och då är det intressant för oss att veta 

vad ni har tyckt varit roligt och intressant’. (Stella) 

Vidare förklarar även Stella att det är viktigt att verkligen lyssna på vad barnen 

svarar eller uttrycker samt vara lyhörd för när barnen på olika sätt uttrycker att 

de antingen inte vill vara med i aktiviteten eller inte vill bli dokumenterade. 

Hon poängterar att det är viktigt för henne att barnen upplever att de har rätt 

att säga nej samt att ”man måste inte alltid bli sedd och hörd". 

Det hänsynstagande av barnens åsikter som framkommer ovan gör att detta 

tillvägagångssätt för att möjliggöra barns inflytande i den pedagogiska doku-

mentationen kan tolkas som den fjärde av Shiers (2001) delaktighetsnivåer. På 

nivå fyra involveras barn i beslutsfattande processer. Barnen blir enligt förs-

kollärarnas uppgifter tillfrågade om att vara involverade i de beslutsfattanden 

som direkt rör dem i skapandet av den pedagogiska dokumentationen. Shier 

(2001) skriver att istället för att endast rådfråga barnen så får de på denna nivå 

aktivt delta i beslutsfattanden, vilket ger dem en viss makt över dessa. Det är 

dock fortfarande de vuxna som står för själva beslutsfattandet. En fördel som 
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Shier (2001) lyfter med detta deltagande att barnen får en känsla av ägande, 

vilket kan ses när Stella ovan berättar om att barnen kan ändra i dokumentat-

ioner eller lägga till det de tycker saknas. Rätten att säga nej till deltagande kan 

också det ses som ett ägande. 

5.2.3 Välja underlag för dialog 

Ett annat tillvägagångssätt som de intervjuade förskollärarna berättar om när 

det kommer till att möjliggöra för barns inflytande i relation till den pedago-

giska dokumentationen är att låta barnen välja bilder när de ska reflektera till-

sammans. Saga berättar: 

Så fort vi har varit i skogen så reflekterar vi på eftermiddagen för att vi vill 

behålla det här med att de kommer igen och ser hur mycket kunskap de fick med 

sig från skogen. […] Och sen efteråt så återkopplar vi till vad vi gjorde i skogen, 

vilka djur jag hade med mig, vad det var som hände, och så vidare. Ofta har de 

ju funderat för det syns att de har tagit med sig det som jag har gett och funderat 

över lunchen, och sen har vi reflektion en stund efter. Och de kommer ihåg alla 

detaljerna som jag har berättat! (Saga) 

Den dialog som främst sker vid dessa tillfällen är av tillbakablickande karaktär 

och har en dimension av upprepning. Även Nova, som arbetar med de minsta 

barnen, förklarar en sådan situation när vi pratar om att reflektera kring doku-

mentationer; 

Dels så gör vi ju det [reflekterar] när vi har projekt, alltså i själva görandet mer 

kanske. Att vi tittar på, man kan titta bakåt lite på bilder från förra gången. Och 

då blir det ju en reflektion, ’kommer ni ihåg?’. Och så får dom berätta, eller visa 

gör de oftast då. (Nova) 

Genom att reflektera tillbakablickande på detta sätt menar Nova att barnen får 

möjlighet att dela med sig av det de gjort, alltså någonting de fått inflytande 

över, för att inspirera fler barn att göra sina tankar och idéer hörda. Detta skapar 

möjlighet till inflytande för fler barn. Hon påpekar dock att det kan vara pro-

blematiskt för de som arbetar med barn i ett- till tvåårsåldern att låta barnen 

välja fritt bland de dokumentationer som finns vid dessa typer av reflektioner 

men förklarar att pedagogen kan erbjuda ett antal bilder för att sedan försöka 

se vilken eller vilka de verkar rikta mest uppmärksamhet mot, vilket hon också 

menar är ett sätt att låta barn ha inflytande i relation till den pedagogiska doku-

mentationen. 

Genom dessa beskrivningar av barns inflytande i dokumentationer kan det 

upplevas som att förskollärarna söker bekräftelse hos barnen om att de faktiskt 

har getts möjlighet till inflytande. Detta blir synligt när de frågar barnen om de 

kommer ihåg vad de gjort och vad läraren sagt. Enligt Shiers (2001) delaktig-

hetsmodell skulle detta kunna tolkas som att förskollärarna befinner sig på nivå 
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två, där barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Frågorna av 

upprepande och tillbakablickande karaktär kan ses som ett sätt för pedagogerna 

att intyga barnen och sig själva att barnen getts möjlighet att påverka verksam-

hetens utformning. Att låta barnen välja bilder som underlag för dialog skulle 

enligt den andra nivån även det kunna ses som ett sätt att stödja och uppmuntra 

barnen att uttrycka sina åsikter och därigenom ge dem möjlighet till inflytande 

i relation till den pedagogiska dokumentationen. 

5.2.4 Reflektion med och mellan barn 

Ytterligare ett sätt att ge barnen möjligheter till inflytande över den pedago-

giska dokumentationen är att pedagoger och barn tillsammans tittar på doku-

mentationer och reflekterar kring det lärande som skett. Stella berättar att det 

arbetslag hon arbetar i har reflektionsmöten tillsammans med barnen. Detta är 

någonting som de även uttalar till barnen och drar då paralleller till pedagoger-

nas egna reflektionsmöten; 

Och det är ju jättespännande, för vi har ju också reflektionsmöte vi pedagoger. 

Så när vi går, då säger vi ’nu går vi på reflektionsmöte’ och ’idag så är det vi 

tillsammans med er som har reflektionsmöte’. Och de tycker att det är jättevik-

tigt. Ja, jag tror att de känner att de är väldigt delaktiga. […] Ibland så får man 

sitta och rita samtidigt, då kanske de har ritat sin upplevelse för att det är deras 

språk och uttryckssätt. Så att vi försöker ofta att se till att ha olika sätt att uttrycka 

oss på eftersom alla inte är verbala. (Stella) 

Det som skiljer denna typ av möjliggörande för barns inflytande från tillväga-

gångssättet ’Välja underlag för dialog’ är att det handlar om reflektioner kring 

det lärande som skett snarare än en dialog kring vad det var som hände vid 

tidpunkten för dokumentationen. Stella berättar vidare att frågorna som de stäl-

ler till barnen vid dessa reflektionsmöten kan handla om vad de tycker är vik-

tigt i en bild, vad barnen lärde sig som de vill att andra ska få syn på samt på 

vilket sätt barnen lärde sig det som dokumentationen visar. Dessa möten sker 

i mindre grupper och i olika konstellationer för varje gång, eftersom Stella me-

nar att gruppsammansättningen också är en viktig faktor i att möjliggöra barns 

inflytande. I liknande termer förklarar Nova att hon tycker det är viktigt att 

göra dokumentationen tillgänglig för barnen genom att placera den i barnens 

höjd så att flera barn kan mötas kring den och dela erfarenheter samt reflektera 

med varandra. Eftersom hon arbetar med de yngsta barnen på Karlavagnen 

menar hon att detta är ett effektivt sätt för att de vad barnen lägger sin upp-

märksamhet på i dokumentationerna, därigenom kan hon se att de återkopplar 

till det lärande dokumentationerna visar. Hon betonar dock att det även här 

handlar om att tolka det barnen ger uttryck för. 
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Att reflektera tillsammans med barnen och att möjliggöra för barnens egna re-

flektioner sinsemellan skulle enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell kunna 

anses utgöra den tredje nivån, barns synpunkter och åsikter beaktas. Beskriv-

ningarna ovan kan tolkas som att förskollärarna är beredda att lyssna in och ta 

hänsyn till barnens åsikter, men att faktorer som barnens ålder och mognad 

spelar en roll i hur förskollärarna går tillväga för att ta hänsyn till dem.  

5.2.5 Barns egen dokumentation 

Många av de intervjuade förskollärarna nämner att de skulle vilja låta barnen 

dokumentera själva och syftar då främst på att barnen kan ta egna bilder. Några 

gör det till viss del och några inte alls. Stella berättar att hon och hennes ar-

betslag befinner sig i en process där de introducerar att låta ett av barnen vara 

dokumentatör när de är i en aktivitet eller ett projekt. Hon förklarar att ”de tar 

det på stort allvar och de tar andra bilder än vad vi gör för att de ser med andra 

ögon, så det ger liksom en större rikedom i dokumentationerna”. Målet med 

detta, menar Stella, är att barnen på eget initiativ ska kunna dokumentera sitt 

eget lärande och på så sätt ’äga’ dokumentationen. Det kan även handla om att 

de barn som kan och vill får skriva ner sådant de vill dokumentera eller på 

annat sätt skapa egna dokumentationer, till exempel genom att rita eller skapa 

med lera förklarar Stella. På liknande sätt pratar Saga om att barnen på den 

avdelning där hon arbetar nu ges möjlighet att dokumentera det de gör i större 

utsträckning än tidigare. Hon ger exempel på situationer där barnen skapar 

någonting som de är stolta över och då kan be om att få ta kort med ’barnpad-

dan’; 

Nu har de börjat få, om de gör byggen och gör något som de tycket är väldigt, 

väldigt fint så tycker de att de vill dokumentera det. Och då har de barnpaddan 

som de kan komma och hämta och då säger de ’nu har jag gjort ett jättefint bygge 

som jag måste fota’. […] De som skrivs ut sätts upp på en anslagstavla vi har i 

byggrummet som de kan titta på. (Saga) 

När barnen på detta görs delaktiga i dokumentationer och uppmuntras till att 

själva dokumentera kan detta tolkas som Shiers (2001) femte delaktighetsnivå; 

barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande processer. Här delar bar-

nen ansvar över de beslut som tas inom dokumentationsprocessen. Shier 

(2001) lyfter att effekterna av att dela inflytande och ansvar med barnen kan 

resultera i att barnen känner en ökad känsla av ägande och tillhörighet, vilket 

både Stella och Saga poängterar ovan. Genom de beskrivningar som ges ovan 

blir det också tydligt att förskollärarna nämner specifika tillfällen där de är 

beredda att dela ansvaret över dokumentationen, vilket tyder på att de har gjort 

någon form av avvägning för att komma fram till lämpliga sådana. Även Shier 
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(2001) poängterar att delandet av ansvar med barnen måste vara lämpligt för 

deras utvecklingsnivå och förståelse. 

5.3 Utmaningar och möjligheter med barns inflytande 

Nedan redogörs för de utmaningar och möjligheter som de intervjuade förskol-

lärarna uttrycker vad gäller barns inflytande i relation till pedagogisk doku-

mentation. De första tre underrubrikerna (’Ovilja att släppa kontrollen’, ’Kom-

munikation’ och ’Barns oerfarenhet att dokumentera’) avser de utmaningar 

som förskollärarna ger uttryck för. De tre nästföljande underrubrikerna (’Ett 

lustfyllt lärande’, ’Att se med andra ögon’ och ’Barnens närhet till sitt lärande’) 

beskriver de möjligheter som förskollärarna upplever. 

5.3.1 Ovilja att släppa kontrollen 

Vad gäller utmaningar med barns inflytande i relation till den pedagogiska 

dokumentationen nämner några av de intervjuade förskollärarna att de ibland 

upplever sig själva som en begränsande faktor när det kommer till att vilja 

kontrollera dokumentationen. Freja uttrycker det på detta sätt; 

Så det är just det där att ta sig tiden och att när tillfälle ges tänka att ’nu kan jag 

göra det här’, men det är väldigt lätt att köra själv för att det går fortare. (Freja) 

Hon förklarar vidare att det går hand i hand med en osäkerhet kring att släppa 

kontrollen över vad som kommer hända: 

Sen är det ju tyvärr så att vi inte alltid har möjligheten att göra allt vad de vill 

men ändå att lite mer följa deras och våga vara lite obekväm i att du inte vet 

allting själv. För ibland så är man ju ute på lite skakig mark så, när du inte vet 

själv. (Freja) 

På liknande sätt pratar Tyra om att hon upplever en utmaning kring att låta 

barnen ha inflytande i relation till den pedagogiska dokumentationen på grund 

av att de skulle kunna dokumentera någonting annat än det hon tänkt sig. 

Ja men det är ju lite det här med att låta dem välja bilder och allt det här, det kan 

jag säga. Och få dem att förstå att man ska ta en bild på det här nu då. […] Man 

kan ju ta hur mycket kort som helst men de ska ju visa vad vi är ute efter, vårt 

syfte och det vi jobbar med. Det måste ju ha någon mening. (Tyra) 

Även Stella ger en beskrivning av vad som kan förklaras som att hon upplever 

ett dilemma mellan barns inflytande och de vuxnas inflytande i relation till den 

pedagogiska dokumentationen; 

Visst kan man säga att det är barnens inflytande som styr vad vi planerar sen då. 

Men jag kan ju välja – på vilka sätt skulle jag vilja gå vidare med de här tan-

karna? Så jag har stort inflytande över det också. Det är väl det som är lite svårt 
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ibland, att man vill på ett sätt men barnen vill på ett annat. Så det är viktigt att 

man är väldigt lyhörd för vad det är barnen är ute efter, för annars så blir det 

bara mitt inflytande. (Stella) 

Detta sätt att se på barns inflytande i relation till den pedagogiska dokumentat-

ionen kan dels tolkas som att barnens åsikter inte blir beaktade alls eller att de 

beaktas utan att införlivas i beslutsfattande processer. Enligt Shiers (2001) del-

aktighetsmodell kan förskollärarna därför anses befinna sig på antingen nivå 

ett; barn blir lyssnade till, eller på nivå tre; barns åsikter och synpunkter beak-

tas. Enligt Shier (2001) finns det rapporter som tyder på att barn endast blir 

tillfrågade om sina åsikter rent symboliskt, vilket förskollärarnas utsagor om 

denna utmaning skulle kunna vara ett kvitto på. Chansen att barnens syn-

punkter har en del i övervägandet gällande beslutsfattande processer kring pe-

dagogisk dokumentation blir därför liten. Shier (2001) poängterar dock att barn 

visserligen alltid har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade till men 

att de inte alltid kan få sin vilja igenom, vilket även framkommer ovan. 

5.3.2 Kommunikation 

Många av de intervjuade förskollärarna nämner att kommunikation är en ut-

maning när det kommer till barns inflytande i relation till den pedagogiska 

kommunikationen. Stella lyfter de barn som sällan uttalar sina åsikter som ett 

exempel på detta: 

Ja men det är ju lite det som jag sa förut också, de här barnen som inte alltid 

uttalar sig liksom … Att man vill att de ska få något sätt att uttrycka sig på. Men 

jag tycker ändå att det är bra att man kan få ta bilder då om man inte är den som 

kanske pratar så mycket, eller att man kan få vara den som skriver eller ritar eller 

jag kanske får jobba fram med lera och ta kort på det så det hamnar med i doku-

mentationen. Jag behöver inte säga någonting men jag kan ändå visa vad jag 

upplevde på många olika sätt. (Stella) 

Denna utmaning är även någonting Freja nämner när hon pratar om barn som 

inte har det verbala språket av olika anledningar; 

Ja det är ju svårigheten. För vi har något barn inne hos oss som inte har något 

språk och det är svårt, det är jättesvårt. […] De barnen kan ju vara med på det 

vi gör, men det är svårt att fånga upp vad de tycker och tänker. Nu känner vi ju 

det här barnet och då kan man tolka mer men jag menar när de precis har börjat 

här och jag tänker även små barn. Det är ju svårare när de inte har språk. (Freja) 

Likaså Tyra nämner att bristande kommunikationsförmåga mellan pedagoger 

och barn är en utmanande faktor vad gäller barns inflytande: 

Det är ju olika barn. En del som är mer framåt och har språket mer än andra, de 

kan man absolut fånga upp och prata innan ’nu ska vi göra såhär, hur tycker ni 

att vi ska göra?’. Men alla har ju inte språket. (Tyra) 
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Enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell skulle den utmaning som kommuni-

kationssvårigheter innebär kunna utgöra nivå två; barns får stöd i att uttrycka 

sina åsikter och synpunkter. Förskollärarnas berättelser visar på en oro att deras 

ibland bristande förmåga att kommunicera med och att förstå alla barn blir en 

utmaning när det kommer till barns inflytande i relation till pedagogisk doku-

mentation. Emellertid visar det även på en medvetenhet och en önskan om att 

hitta vägar för alla barn att göra sina röster hörda. Den andra nivån i Shiers 

(2001) delaktighetsmodell handlar om just detta, att pedagogerna aktivt arbetar 

med att övervinna de hinder som finns när det kommer till kommunikations-

svårigheter mellan dem och barnen. Shier (2001) poängterar att den oförmåga 

att kommunicera som avses övervinnas på denna nivå i allra högsta grad även 

gäller de vuxna, inte enbart barnen. 

5.3.3 Barns oerfarenhet att dokumentera 

Ytterligare en utmaning vad gäller barns inflytande i relation till den pedago-

giska dokumentationen som förskollärarna uttrycker kan sammanfattas som 

barns oerfarenhet att dokumentera. Dokumentation är någonting som barnen 

behöver öva på för att kunna vara delaktiga i, nämner några av de intervjuade 

förskollärarna. Nova uttrycker det på detta sätt; 

Eftersom jag har de allra yngsta, mest ettåringar, så blir det inte så jättemycket 

att de fotar själva, men … De kan, och så småningom erbjuder vi. […] Utma-

ningen tycker jag, med de små, är att ibland … Att det kan vara svårt att få just 

delaktigheten i görandet av dokumentationen. Större barn kan man fråga ’vad 

tycker du att vi ska skriva till den här bilden?’. (Nova) 

Även Freja uttrycker att förmågan dokumentera kräver en viss vana: 

Men sen är det ju det här med att många barn inte är vana vid att få det där 

liksom, utan att de … Det är ju ett arbete man måste hålla på med under en lång 

tid innan de liksom fattar att ’vi är faktiskt delaktiga i det här och vi kan på-

verka’. (Freja) 

Barnens delaktighet i pedagogiska dokumentationer kan därigenom ses som 

beroende av barnens mognad och utgör på så sätt också en utmaning vad gäller 

barns inflytande. Detta skulle kunna tolkas som att förskollärarna befinner sig 

på nivå tre i Shiers (2001) delaktighetsmodell; barns synpunkter och åsikter 

beaktas. Denna nivå är bindande för myndigheter och organisationer som skri-

vit på FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) som 

fastslår att barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mog-

nad. Detta skulle kunna ses som att barnens åsikter och synpunkter beaktas i 

beslutsfattande processer gällande den pedagogiska dokumentationen, utifrån 

vad förskollärarna anser att barnen är redo för. Det skulle även kunna tolkas 

som att förskollärarna befinner sig på nivå två; barn får stöd i att uttrycka sina 
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åsikter och synpunkter i Shiers (2001) delaktighetsmodell. Att barnen är ovana 

vid att dokumentera kan ses som ett hinder som ska övervinnas på vägen till 

att möjliggöra barnens förmåga att förmedla sina åsikter och synpunkter för att 

förskollärarna sedan ska kunna beakta dessa. 

5.3.4 Ett lustfyllt lärande 

När det kommer till möjligheter nämner samtliga av de intervjuade förskollä-

rarna att det skapar en glädje hos barnen när de ges möjlighet till delaktighet 

och inflytande i relation till den pedagogiska dokumentationen. Detta kan sam-

manfattas som ett lustfyllt lärande. Stella pratar om att göra barnen delaktiga i 

utformningen av projekt; 

Den största möjligheten tycker jag är att barnen blir så delaktiga med sådan lust 

liksom. För jag kan säga att under de här åren som jag har jobbat här så är det 

väldigt få barn som säger ’nej det där vill inte jag göra’, för de har gjort ett eget 

val. ’Jag vill vara med det här projektet och idag så händer det här, då vill jag 

vara med’. (Stella) 

Även Vega uttrycker att barns delaktighet och inflytande skapar en glädje hos 

både barnen och pedagogerna som bekräftar pedagogernas arbete: 

Det är väl det att det blir en glädje runt omkring och att man ser att barnen också 

mår bra i det vi gör. Det är väl det att man får tillbaka då, bekräftelse på att jo 

men det blir ju faktiskt bra det vi gör. (Vega) 

Saga poängterar även att det lustfyllda lärandet kommer av att känna en delak-

tighet i gruppen, där att bli respekterad är en förutsättning för glädje: 

Den som kanske inte säger så mycket och den som pratar hela tiden, alla har 

möjligheter fast man är blyg eller försiktig eller om man är pratig. Det är ju det 

man strävar efter, att man ska få med alla och att de känner sig delaktiga, ’det 

här arbetet är vi med i’. det blir en stolthet och en glädje också. (Saga) 

Enligt Shiers (2001) delaktighetsmodell skulle detta kunna tolkas som att för-

skollärarna befinner sig på nivå fyra; barn involveras i beslutsfattande proces-

ser. Här görs barnen delaktiga i beslutsfattande processer och delar en viss 

makt över detta med de vuxna. Shier (2001) skriver att kvalitén på den tillhan-

dahållna insatsen förbättras samt att barnens känsla av ägande och tillhörighet 

ökar i och med denna nivå. Emellertid skriver Shier (2001) även att det är lät-

tare att låta barn dela makt över beslut som har med lekprojekt att göra, än att 

dela makt över beslutfattande gällande organisationen, vilket förskollärarnas 

ovan nämnda utsagor även skulle kunna ses som ett bevis på. 
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5.3.5 Att se med andra ögon 

Många av de intervjuade förskollärarna ger uttryck för att barns inflytande i 

relation till pedagogisk dokumentation möjliggör för dem att se med andra 

ögon. Nova pratar om att lyfta barns dokumentationsreflektioner på arbetslags-

möten där de reflekterar ytterligare en gång för att se nya saker: 

Det behöver inte vara det självklara alltid utan det kan vara en liten sak som man 

ser när man tittar tillsammans ’men har ni sett det här?’ eller en annan pedagog 

som kanske inte varit med i projektet säger ’ja men vid maten idag sa Pelle det 

här’ och då kanske det blir ett nytt spår som blir väldigt intressant. (Nova) 

Även Vega nämner att reflektionstillfällen med arbetslag och pedagogista 

skapar möjligheter för pedagogerna att se på det de gör ur olika perspektiv: 

Vi har reflektionstiden med pedagogistan och hon kommer med sina kluriga frå-

gor som gör att man tänker till en extra … Man går baklänges i sin hjärna och 

tänker till en extra gång omkring barnen och det vi gör. (Vega) 

Freja pratar om att hon skulle vilja låta barnen fotografera mer på egen hand 

eftersom det skapar en möjlighet för henne att se det barnen ser: 

Och likadant blir det ju spännande att se världen ur deras ögon ibland om man 

fotar och sådär just att, när vi går till skogen fotar vi vissa saker, men vad skulle 

barnen fota om de fick vara med? Vi kanske skulle upptäcka helt andra saker än 

vad vi tror. (Freja) 

Genom att se barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation på detta 

sätt kan det tolkas som att förskollärarna befinner sig på den tredje nivån i 

Shiers (2001) delaktighetsmodell; barns synpunkter och åsikter beaktas. Det 

barnen ger uttryck för inkluderas i förskollärarnas överväganden när de ska ta 

beslut om hur arbetet i barngruppen ska fortlöpa. Shier (2001) skriver att denna 

nivå kräver vuxna som är beredda att ta hänsyn till barns åsikter, vilket utta-

landena ovan kan tolkas som. Det uttrycks också en ambition om att bredda 

barnens uttrycksmöjligheter för att ännu mer kunna ta deras åsikter och syn-

punkter i beaktande. Detta skulle även kunna ses som en vilja att övervinna de 

hinder som finns för att kunna se genom barnens ögon. 

5.3.6 Barnens närhet till sitt lärande 

Ytterligare en möjlighet med barns inflytande i relation till pedagogisk doku-

mentation som de intervjuade förskollärarna nämner är att barnen får en närhet 

till sitt lärande. Saga uttrycker det på detta sätt; 

De känner att de är med och drar också, att det inte bara är fröken som står och 

säger vad som ska göras. Så de känner att de också är med och då tror jag att de 

får mer kunskaper. Just att de blir mer delaktiga för att de känner att de är med. 
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Då kan de ta till sig det, istället för att en bara står och förklarar och rabblar 

massor med grejer och sen så får de inte vara med i det. (Saga) 

På liknande sätt pratar Nova om att dokumentationerna blir ett sätt för barnen 

att se sitt eget lärande om de ges möjlighet till inflytande över dem: 

Nu tar jag ett enkelt exempel; ’här kan jag inte cykla, här sparkar jag mig fram 

på cykeln’, ’här har jag hittat tramporna’ och ’här kan jag faktiskt cykla’. […] 

Så allting hör ju ihop och genom att lyfta … Då vet barnen om att de har ett eget 

inflytande i sina dokumentationer, så får de också en närhet till sitt eget lärande. 

Det blir mer tydligt. (Nova) 

Även Stella uttrycker att barnen själva kan se sitt lärande i dokumentationerna: 

Har vi till exempel skrivit ner jättemycket vad de har gjort så kan jag läsa upp 

det och sen så kan de säga ’skriv det och så kan du ta den här bilden till, för då 

syns det’. Så liksom, de kopplar ihop det här själva. (Stella) 

Detta sätt att betrakta möjligheterna med barns inflytande i relation till peda-

gogisk dokumentation kan anses utgöra den femte nivån i Shiers (2001) delak-

tighetsmodell; barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande. Här ger 

förskollärarna uttryck för att barnen får en närhet till sitt eget lärande först när 

de ser att de kan påverka och görs delaktiga i beslutsfattanden, ”då kan de ta 

till sig det”, som Saga uttrycker. Shier (2001) skriver dock att barn inte ska 

tvingas till att dela ansvar över områden som inte är lämpliga utifrån deras 

förståelse samt att de vuxna ska se till att barnen får stöd i att ta ansvar. Det är 

dock mer troligt att vuxna nekar barnen ansvarstagande än att de ger barnen 

mer ansvar än vad barnen vill och som är lämpligt. De vinster som kommer 

med denna nivå av barns delaktighet kan ses i förskollärarnas uttalanden ovan. 

Känslor av självtillit, ägande och ansvar formar dokumentationerna vilket, en-

ligt Shier (2001), stärker demokratin. 

5.4 Sammanfattning av studiens resultat 

De intervjuade förskollärarna beskriver barns inflytande i relation till den pe-

dagogiska dokumentationen som att kunna påverka genom att bli lyssnad till 

inom vissa ramar, då det inte alltid finns utrymme för att göra som barnen vill. 

Barns inflytande beskrivs även som dels medvetet och dels omedvetet från bar-

nens sida eftersom dokumentationer kan genomföras med eller utan barnens 

vetskap eller delaktighet.  

De tillvägagångssätt för att möjliggöra barns inflytande som de intervjuade 

förskollärarna uttrycker är av olika karaktär. Barnen ges inflytande genom att 

de visar intresse eller ointresse i planerade aktiviteter, vilket förskollärarna se-

dan tar hänsyn till vid planering av verksamheten. Förskollärarna framhåller 
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även att det är viktigt att lyssna in det barnen ger uttryck för. Barnen ges möj-

lighet att välja de dokumentationer som förskollärarna sedan använder för att 

ställa frågor till barnen kring vad som hände och sades under dokumentations-

tillfället. Barnen kan även reflektera tillsammans med pedagoger och andra 

barn över det lärande som skett. De intervjuade förskollärarna berättar också 

att en del barn ges möjlighet att själva dokumentera.  

De utmaningar som förskollärarna ger uttryck för är att de själva utgör hinder 

för barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation eftersom de 

många gånger vill kontrollera vad dokumentationen påvisar. En annan utma-

ning som de nämner är bristande kommunikation. De upplever även barns oer-

farenhet att dokumentera som en utmaning och menar att det är någonting som 

kräver övning. Förskollärarna ser även möjligheter vad gäller barns inflytande 

i relation till pedagogisk dokumentation. Att skapa ett lustfyllt lärande tillsam-

mans med barnen är en av dessa, likaså förmågan att se på verksamheten med 

andra ögon tack vare dialog och reflektioner i arbetslaget och med barnen. För-

skollärarna upplever också att barnen får en närhet till sitt lärande när de görs 

delaktiga i och ges inflytande över beslut vad gäller dokumentationer. 

Den teoretiska analys som gjorts av studiens resultat genom Shiers (2001) del-

aktighetsmodell visar på att förskollärarna befinner sig på olika nivåer av att 

möjliggöra för barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Detta beror 

främst på i vilken situation förskollärare och barn befinner sig. Barns delaktig-

het och inflytande, och möjligheter till detta, i relation till pedagogisk doku-

mentation kan alltså se olika ut. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

förskollärarna rör sig över olika nivåer av barns delaktighet beroende på kon-

text. Resultatet kan generellt sett tolkas som att de intervjuade förskollärarna i 

mångt och mycket låter barnen uttrycka sina åsikter och synpunkter och beak-

tar dessa, men att det finns flera faktorer som påverkar om barnens inflytande 

påverkar beslutsfattanden eller ej. Det ska också nämnas att förskollärarna över 

lag uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som en vilja att övervinna de 

hinder som kan finnas vad gäller att möjliggöra barns inflytande i relation till 

den pedagogiska dokumentationen.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel förs dels en diskussion kring studiens metod och hur denna kan 

ha påverkat studiens resultat samt dels en diskussion kring studiens resultat 

och hur dessa kan förstås. Båda dessa diskussioner förs i förhållande till studi-

ens syfte; att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om barns in-

flytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentation. Slutligen redo-

görs för studiens slutsatser och bidrag till kunskapsfältet samt förslag på vidare 

forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie undersöks förskollärares uppfattningar av fenomenet 

barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation och den metod som 

valts för detta är semistrukturerade intervjuer. Jag anser att valet av metod för 

denna studie är relevant i förhållande till syfte eftersom kvalitativa intervjuer 

syftar till att förstå eller beskriva uppfattningar om ett fenomen. Enligt 

Christoffersen och Johannessen (2012) får informanterna i den semistrukture-

rade intervjun själva berätta om sina tankar och erfarenheter och intervjuerna 

karaktäriseras av dialog snarare än frågor och svar. Denna metod kan diskute-

ras på så sätt att informanterna själva får stort utrymme att resonera kring äm-

net, vilket gör att samtalet därmed skulle kunna tappa fokus. Om den som in-

tervjuar inte upptäcker detta och därför inte kan guida informanten i samtalet 

skulle det kunna medföra att insamlad data blir oanvändbar för studien eller att 

denna tolkas i en felaktig kontext, vilket på så sätt skulle kunna ge ett resultat 

som inte överensstämmer med det som undersöks. Det instrument som används 

för att samla data till studien är jag som forskare och med detta i åtanke finns 

det även här faktorer som skulle kunna påverka studiens resultat. Det sätt jag 

har valt att utforma frågorna på skulle kunna påverka de svar som ges under 

intervjuerna. Informanternas svar kan även ha påverkats av mitt sätt att ställa 

frågorna på. Studiens intervjuer blev korta (15-25 minuter) och detta skulle 

kunna vara ett bevis på att frågornas utformning och mitt sätt att intervjua på 

inte var optimalt. Under intervjuerna hamnade mycket fokus även på reflekt-

ionen eftersom alla informanter verkade medvetna om att reflektionen är det 

som utmärker den pedagogiska dokumentationen. Detta skulle kunna förklaras 

som det Patel och Davidson (2009) kallar för intervjuareffekt, att informan-

terna vet vilket svar som förväntas av dem. Jag utformade mina frågor till att 

även handla om dokumentationer som är ämnade att bli pedagogiska, vilket 

kan ha gjort det rörigt för informanterna att hålla isär vilken sorts dokumentat-

ion vi pratade om. Under intervjuerna blev det därför mycket upprepningar. 
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För att åtgärda detta skulle det kunna vara positivt att utföra provintervjuer med 

individer som passar in i studiens urval av informanter och därigenom få en 

bild av hur och om intervjufrågorna behöver ändras för att bli tydliga och fo-

kuserade. Det skulle även vara positivt att jag som intervjuare ges möjlighet 

att träna på att intervjua andra. Inför denna studies intervjuer har jag läst på lite 

om att intervjua, men mer finns såklart att önska. Jag har försökt att inte stressa 

på informanterna under denna studies intervjuer, utan låtit dem prata till punkt. 

Genom att inte vara rädd för tystnader gjorde det också att många av informan-

terna fortsatte att prata efter en stunds paus. Detta gjorde även att jag kunde 

ställa följdfrågor som ytterligare fördjupade informanternas svar. Jag anser 

därför av ovanstående anledningar att studiens data och resultat är både till-

räckligt och tillförlitligt utifrån den kontext det har inhämtats och tolkats.  

Av ovanstående anledningar kan denna studie hävdas ha en relativt hög relia-

bilitet, eftersom reliabilitet i kvalitativa studier enligt Patel och Davidson 

(2009) handlar om huruvida intervjuaren är tränad för ändamålet och kommer 

så nära det ’sanna’ värdet i en studie som möjligt. Om denna studie genomförs 

en gång till och på samma sätt är min åsikt att resultatet skulle bli snarlikt om 

inte detsamma. Därför kan studien hävdas ha en relativt hög reliabilitet även 

på grund av detta. Resultatet kan dock inte generaliseras eftersom det endast 

gäller de förskollärare som studien berör. För att ytterligare öka studiens relia-

bilitet skulle antalet informanter kunna utökas, på så sätt skulle studien kunna 

komma ännu närmre studieobjektets ’sanna’ värde.  

När det kommer till denna kvalitativa studies validitet handlar det enligt Patel 

och Davidson (2009) om att så noga som möjligt redogöra för i vilket samman-

hang som studiens resultat framställts. I beskrivningen av studiens genomfö-

rande har jag därför försökt vara så grundlig som möjligt för att ge en bild av i 

vilken kontext som resultatet genererats. Det ska dock sägas att resultatbear-

betning och analys krävde mer tid och tankekraft än jag räknat med och därför 

skulle studien dra fördel av om denna process påbörjats tidigare. Detta för att 

kunna utföra en grundligare analys av materialet. I studiens resultat redovisas 

även ett flertal olika citat och beskrivningar av informanternas svar med ända-

målet att göra det möjligt för läsaren att bilda sig egna uppfattningar om resul-

tatet. Den data som samlats in ger även ett underlag för att jag som forskare 

ska kunna göra tolkningar utifrån den. De tolkningar som jag anser vara mest 

trovärdiga är också de som jag kopplar till informanternas utsagor. På dessa 

grunder kan studien anses ha en hög validitet. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar stora likheter i de intervjuade förskollärarnas uppfattningar om 

barns inflytande, där att kunna påverka genom att bli lyssnad till inom vissa 

ramar är den huvudsakliga definitionen. Barnens inflytande i relation till den 

pedagogiska dokumentationen definieras även genom förskollärarnas utsagor 

som antingen ett medvetet eller ett omedvetet inflytande. De menar då att bar-

nen kan vara medvetna om att de blir dokumenterade och varför eller att doku-

mentationen sker ’över barnens huvuden’ utan deras vetskap. En fråga kan här 

ställas. Har barnen verkligen inflytande i och över den pedagogiska doku-

mentationen om de inte vet om att förskollärarna dokumenterar dem eller var-

för? Som nämns i detta arbetes andra kapitel skriver Svenning (2011) om doku-

mentation som en process att synliggöra någonting som observerats, men att 

det i stort sett är omöjligt att dokumentera händelser och upplevelser så som 

de faktiskt är. Detta på grund av att olika individer med största sannolikhet 

observerar och dokumenterar samma händelse på olika sätt. Att göra barnen 

medvetna om att de blir dokumenterade eller att låta dem själva dokumentera 

och förklara innebörden i det för barnen kan därför ses som ett sätt att försöka 

komma så nära barnens upplevelser som möjligt, menar jag. Även om inte hel-

ler detta är en garanti för att dokumentationen till fullo gör barnens perspektiv 

rättvisa. Denna ambition kan även ses hos de intervjuade förskollärarna i denna 

studie. Det ska dock sägas att barns inflytande i relation till pedagogisk doku-

mentation utifrån studiens resultat visar att det mer eller mindre alltid handlar 

om att lyssna in och tolka det barnen ger uttryck för, oavsett om de kan uttrycka 

sig på ett sätt som förskollärarna förstår eller ej. En garanti för att barnens in-

flytande verkligen kan komma till uttryck i relation till pedagogisk doku-

mentation finns därför kanske inte. 

Utifrån den analys som gjorts genom Shiers (2001) delaktighetsmodell blir det 

tydligt att de intervjuade förskollärarna befinner sig på olika nivåer av att möj-

liggöra barns delaktighet och inflytande i sina tillvägagångssätt. Det blir även 

tydligt att förskollärarna kan befinna sig på olika nivåer på ett individuellt plan 

samtidigt som de också befinner sig på olika nivåer baserat på vilken situation 

de befinner sig i. Detta kan kopplas till Elfström Petterssons (2015) studie om 

hur barns rätt till deltagande införlivas i förskolans praktiska arbete med doku-

mentationer, vars resultat visar att barns möjlighet till deltagande kan se olika 

ut beroende på dokumentationsmetod. Även det resultat som framkommer i 

detta arbete visar att barnen verkar bli styrda i sitt inflytande i större utsträck-

ning när det kommer till aktiviteter och projekt som förskollärarna planerat 

med ett specifikt syfte. Detta antagande kan göras på grund av att de exempel 

som ges i intervjuerna där barnen har ett större inflytande är situationer som 
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inte är planerade, som i den fria leken eller då barnen konstruerar någonting på 

eget initiativ. Det handlar alltså om situationer där förskollärarna har en mer 

passiv roll. En jämförelse kan här göras med Lindroths (2018) om studie om 

lärares arbete med dokumentation i relation till barns delaktighet. Denna visar 

att det inledande arbetet med pedagogisk dokumentation kännetecknas av att 

lärarna styr barns intresse mot sådant de önskar att barnen visar intresse för. 

Detta har enligt Lindroth (2018) att göra med de förväntningar som lärarna 

upplever att dokumentationerna ska svara mot och begränsar på så sätt barnens 

delaktighet. Dokumentationerna visar därmed en ’tillrättalagd’ bild av verk-

samheten, vilket till viss del även kan ses i denna studies resultat. Detta skulle 

kunna påverka den utvärdering och utveckling av verksamheten som doku-

mentationer av barns lärande ska ligga till grund för och kan i sin tur ses som 

att verksamheten utformas för att möta vuxnas förväntningar. 

Vad gäller de möjligheter och utmaningar som de intervjuade förskollärarna 

ger uttryck för när det kommer till barns inflytande i relation till pedagogisk 

dokumentation kan det konstateras att även dessa har stora likheter. Den 

främsta utmaningen som förskollärarna nämner är den egna oförmågan att 

släppa kontrollen över dokumentationerna. Detta skulle kunna jämföras med 

Löfgrens (2017) studie om förskollärares strategier och professionalism i re-

lation till barns lärande och dokumentationsuppdraget i förskolan. I denna upp-

ger förskollärare att de använder sig av pedagogisk dokumentation för att möj-

liggöra för barns inflytande, men hur det kommer till uttryck framgår ej. Förs-

kollärarna förklarar det med att de är i ett stadium av lärande gällande pedago-

gisk dokumentation. Löfgren (2017) menar därför att pedagogisk dokumentat-

ion kan ses som en strategi för att hantera förskollärarnas osäkerhet kring vad 

som ska dokumenteras och hur, på så sätt uppfylls dokumentationsuppdraget 

trots den osäkerhet det innebär. På liknande sätt ter sig de intervjuade förskol-

lärarnas svar i denna studie när de uttrycker en oro att dokumentationerna inte 

återger det de anser är ’rätt’ utifrån aktivitetens planering och syfte. Detta är 

intressant med tanke på att Åberg och Lenz Taguchi (2005) förklarar att syftet 

med pedagogisk dokumentation inte är att hitta den ’sanna’ bilden av det som 

dokumenterats, utan att lyfta olika synsätt för att driva verksamheten framåt. 

En liknelse kan då dras mellan denna studie och Löfgrens (2017) studie, där 

pedagogisk dokumentation används som en strategi för att försäkra sig om att 

verksamheten ger barnen möjlighet till inflytande utan att riktigt veta hur det 

kan genomföras. 
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6.3 Slutsatser 

Denna studies syfte; att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om 

barns inflytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentation, har upp-

nåtts genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare. Dessa intervjuer vi-

sar att barns inflytande i relation till den pedagogiska dokumentationen kom-

mer till uttryck på olika sätt beroende på kontext. De intervjuade förskollärarna 

använder sig av pedagogisk dokumentation för att möjliggöra barns inflytande 

men menar att det kommer med en del utmaningar. Dock ser de stora möjlig-

heter med pedagogisk dokumentation och visar på en ambition att övervinna 

de utmaningar och hinder som står i vägen för att göra barns inflytande möjligt.  

Resultatet i denna studie visar att även om de intervjuade förskollärarna befin-

ner sig på olika delaktighetsnivåer i olika situationer så är den tredje nivån 

ständigt återkommande. Det är på nivå tre som barns rätt att bli hörda och få 

sina åsikter tagna i beaktande uppfylls. Det är dock först på den fjärde och 

femte nivån; barn involveras i beslutsfattande processer samt barn delar infly-

tande och ansvar över beslutsfattandets process, som Shier (2001) hävdar att 

modellen säkerställer och stärker demokrati. Barn har med andra ord rätt till 

inflytande i relation till den pedagogiska dokumentationen, men demokratiskt 

blir det först när barnen involveras i och delar ansvar över beslutsfattanden 

som rör dokumentationen. Kan det då påstås att barn ges möjlighet att utöva 

sin demokratiska rättighet till inflytande över förskolans pedagogiska doku-

mentation utifrån studiens resultat? Ja, men det finns faktorer som påverkar 

graden av barns inflytande och hur detta kommer till uttryck. Förskollärares 

uppfattningar om vad som ska dokumenteras och hur kan begränsa barnens 

inflytande på olika sätt. Vad barnen ger uttryck för kan också påverka huruvida 

deras inflytande tas i beaktande. Barns inflytande i relation till pedagogisk 

dokumentation tar därför olika form beroende på kontext och blir därigenom 

villkorad av de vuxna. Det ska dock sägas att förskolan är en styrd verksamhet 

där det inte alltid finns möjlighet att göra det barnen ger uttryck för, vilket kan 

liknas vid ett demokratiskt samhälle där invånarna har rätt att uttrycka sina 

åsikter men inom de ramar som samhällets lagar utgör. Att villkora barnens 

inflytande kan därför ses som en naturlig del av verksamheten. De intervjuade 

förskollärarna uttrycker dock återkommande att de är medvetna om att de på 

olika sätt begränsar barnens inflytande samt att de önskar utveckla sin egen 

förmåga vad gäller att ge barn större inflytande. De visar också på viktiga kom-

petenser för att på olika sätt möjliggöra för barns inflytande i relation till pe-

dagogisk dokumentation inom de ramar som de kan anses ha att förhålla sig 

till i form av de uppdrag som förskolläraryrket innebär. 
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6.4 Studiens bidrag 

Denna studie bidrar med kunskap om förskollärares uppfattningar om barns 

inflytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentation. Sådan kun-

skap kan vara behjälplig för personal som är verksamma i förskolan både vad 

gäller det egna tanke-, förhållnings- och arbetssättet kring barns inflytande i 

relation till pedagogisk dokumentation, men också vad gäller att fördjupa ar-

betslagets reflektionsmöten kring vad dokumentationerna egentligen visar och 

används till. Pedagogisk dokumentation kan därigenom vara ett sätt att prakti-

sera demokrati och barns rättigheter i förskolan. Med tanke på att denna studies 

resultat visar likheter med tidigare forskning blir det än mer tydligt att barns 

inflytande i relation till pedagogisk dokumentation och dokumentation i all-

mänhet är viktigt för att ge en så ’verklig’ bild som möjligt i syfte att utvärdera 

och utveckla verksamheten.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) blir, som nämnts tidigare, svensk 

lag 2020 och Sveriges Riksdag (2018) hävdar att ett barnrättsbaserat synsätt 

genom detta får ett större genomslag i praktiken än tidigare. På grund av detta 

skulle det vara intressant att utföra en studie om hur detta kommer till uttryck 

i verksamheten jämfört med tidigare studier. Kanske kan det vara intressant att 

utforma en serie av undersökningar som studerar barns rättigheter inom olika 

områden och hur de kommer till uttryck inom förskolans verksamhet. Barns 

inflytande (eller rätten att bli hörd och få sina åsikter tagna i beaktande) skulle 

då kunna vara ett av dessa områden.  

Denna studie undersöker endast förskollärares utsagor vad gäller barns möjlig-

heter till inflytande i relation till förskolans pedagogiska dokumentation. Shi-

ers (2001) delaktighetsmodell framhåller även att det som står skrivet i orga-

nisationens policy är ytterligare en faktor som påverkar vilka möjligheter bar-

nens ges vad gäller inflytande. För att komplettera och fördjupa denna under-

sökning skulle det därför vara intressant att titta närmare på sådana policydo-

kument, exempelvis likabehandlingsplaner, för att studera barns delaktighet i 

beslutsfattanden samt hur de ges möjlighet till inflytande på organisationsnivå. 
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BILAGOR 

BILAGA 1  

Intervjuguide 

Detta examensarbete skrivs inom ramen för temat demokrati och barns rättig-

heter. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares upp-

fattningar om barns inflytande i och över förskolans pedagogiska dokumentat-

ion.  

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur gamla är barnen i den barngrupp där du arbetar just nu? 

 

Hur beskriver förskollärare vad barns inflytande i relation till den peda-

gogiska dokumentationen handlar om? 

• Vad är inflytande för dig? 

• Vad innebär barns inflytande för dig? 

• Vad innebär det för dig att låta barn ha inflytande i och över den peda-

gogiska dokumentationen? 

 

Hur beskriver förskollärare att de skapar möjligheter till barns inflytande 

i relation till den pedagogiska dokumentationen? 

• Är barnen med i planeringen av pedagogiska dokumentationer, i så fall 

beskriv hur?  

• Är barnen med i genomförandet av pedagogiska dokumentationer, i så 

fall beskriv hur? 

• Är barnen med och reflekterar kring pedagogiska dokumentationer, i 

så fall beskriv hur? 

• På vilka sätt upplever du att du ger barn möjlighet till inflytande i och 

över den pedagogiska dokumentationen? 

 

Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare i arbetet med 

barns inflytande i relation till pedagogisk dokumentation? 

• Vilka utmaningar upplever du i arbetet med barns inflytande i relation 

till pedagogisk dokumentation? 

• Vilka möjligheter upplever du i arbetet med barns inflytande i relation 

till pedagogisk dokumentation? 
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BILAGA 2 

Till förskolechef och förskollärare på förskolan *** 

 

Inbjudan till deltagande i examensarbete om demokrati och barns rättigheter 

Hej! Mitt namn är Matilda Löfstrand och jag läser termin 6 på förskollärarpro-

grammet vid Karlstads universitet. Nu är det dags för mig att skriva mitt exa-

mensarbete som handlar om demokrati och barns rättigheter. Jag vänder mig 

till förskollärare eftersom syftet med mitt examensarbete är att bidra med kun-

skap om förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i och inflytande 

över förskolans pedagogiska dokumentation. 

Studien genomförs via intervjuer. Ljudet från dessa kommer att spelas in för 

att därefter kunna transkriberas och användas som data i examensarbetet. In-

tervjuerna beräknas ta mellan 30 och 60 minuter per deltagare. Hos Er rör det 

sig om ca 3 intervjuer med förskollärare ur olika arbetslag. 

De svar som framkommer under intervjuerna kommer att behandlas så att obe-

höriga inte kan ta del av dem. Både deltagares identiteter, platser och annan 

data som framkommer kommer att avidentifieras och kodas med fingerade 

namn. När arbetet är färdigt och godkänt raderas all insamlade data. Arbetet 

kommer då att avrapporteras som ett examensarbete vid förskollärarutbild-

ningen vid Karlstads universitet och finns i och med detta tillgängligt vid uni-

versitetets bibliotek. 

Naturligtvis är deltagandet helt frivilligt och samtycket att delta i studien kan 

när som helst avbrytas utan att förklaring krävs. 

Jag bifogar en blankett för samtycke som de som vill delta i studien ska god-

känna genom att skriva under. Underskriften kan vi ta på plats innan intervjun, 

men alla som vill delta ska ha läst igenom och vara införstådda i samtyckes-

blanketten innan intervjutillfället. 

 

Jag hoppas att just Du vill delta! 

 

Med vänlig hälsning,   Kontakt: 

Matilda Löfstrand  matildalofstrand@hotmail.com 

tel. 0706-181819 

 

Spara gärna denna information och kontakta mig om du har några frågor! 
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BILAGA 3 

Samtyckesblankett 

Denna samtyckesblankett ifylles för deltagande genom intervju i examensar-

bete om demokrati och barns rättigheter. 

 

Jag förstår att; 

• den information jag lämnar om mig själv, platser, personer och händel-

ser avidentifieras och kodas i detta examensarbete, 

• den information jag lämnar i detta examensarbete förvaras och behand-

las så att obehöriga inte kan ta del av den, 

• den information jag lämnar endast används till detta examensarbete, 

• den information jag lämnar i detta examensarbete raderas när arbetet är 

färdigt och godkänt, 

• det färdiga arbetet avrapporteras som ett examensarbete vid förskollä-

rarutbildningen vid Karlstads universitet och finns då tillgängligt vid 

universitetets bibliotek. 

Jag tillåter att den information jag lämnar vid intervjutillfället dokumenteras 

via ljudinspelning och används som data i detta examensarbete. 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i detta examensarbete. Jag inty-

gar även att jag förstår att detta samtycke är frivilligt och när som helst kan 

dras tillbaka utan krav på förklaring eller negativa påföljder. 

 

Underskrift 

 

_________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

 

_________________________________________ 

 

Ort och datum 

 

_________________________________________ 


