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Abstract  

The purpose of this study is to investigate the living documentation that exists in nursery 

schools, focusing on human rights for children. The study is based on the following research 

questions: To where is the means of documentation directed? In what way are the children 

taking part in the documentation at the nursery school? And in the process of documentation, 

which ethical considerations is being taken by the nursery school teachers considering what is 

best for children? To obtain an answer to these questions at issue, five nursery school teachers 

where interviewed on separate occasions, the point of departure being to get some insight into 

their thoughts and ideas on the subject of documentation. The interviews are based on a semi-

structured interview form. The phenomenographical perspective, which assumes that the 

researcher will gain an understanding of how the person concerned understands the 

phenomenon, is the perspective forming this study. 

The results show that all the respondents are aware that documentation is something to be 

performed from the guidelines stated in the nursery schools control document. Documentation 

is something they all consider to be important in order to achieve development at the nursery 

school, both in respect of their own profession as teachers, but also at institutional level. The 

results also show that the respondents claim documentation as phenomenon has developed 

over the years, a development contributing in a positive way, as children are able to increase 

their participation and influence at the nursery school. It’s this development that the 

respondents want to capture when documenting, which also governs what the means of 

documentation is aimed at. They emphasise that no child should feel offended or be offended 

at the time of documentation, and that the responsibility for this rests solely with themselves 

as nursery school teachers. 
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Sammanfattning  

Syftet med den här studien är att studera den levande dokumentationen som förekommer på 

förskolor, med fokus på barns mänskliga rättigheter och möjligheter till inflytande i 

dokumentationsarbetet i verksamheten. Med levande dokumentation menas att 

dokumentationsarbetet bör vara kontinuerligt, samt någonting som ständigt är framåtsträvande 

i verksamheten. De frågeställningar som studien utgår ifrån är: Vart riktas 

dokumentationsmedlet? På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationen på förskolan? 

Vilka etiska hänsynstaganden tas från förskollärare utifrån barns bästa i 

dokumentationsarbetet? För att få svar på dessa frågeställningar intervjuas fem stycken 

förskollärare vid separata tillfällen, med utgångspunkt att få inblick i deras tankar och 

funderingar kring dokumentation. Utgångspunkten är även att få veta hur deras inställning är 

till dokumentation som verktyg i verksamheter, samt deras erfarenheter kring fenomenet. 

Intervjuerna utgår utifrån en halvstrukturerad intervjuform, med ett antal huvudfrågor som 

formar intervjun som sedan kompletteras med följdfrågor. Det fenomenografiska perspektivet, 

som utgår ifrån att forskaren ska förstå hur det är vederbörande förstår fenomenet, är det 

perspektiv som formar studien.  

Resultatet visar att samtliga respondenter är medvetna om att dokumentation är någonting 

som ska göras utifrån riktlinjer från förskolans styrdokument. Dokumentation är någonting 

alla anser är viktigt för att nå en utveckling i verksamheten, både i sin yrkesroll som 

förskollärare samt på institutionsnivå. Resultatet visar även att respondenterna belyser att 

dokumentation som fenomen har utvecklats med åren, och att denna utveckling bidrar till 

någonting positivt där barnen får större delaktighet och inflytande. Det är skeendet som 

respondenterna vill få med under dokumentationstillfällena, vilket också styr vad det är 

dokumentationsmedlet riktas mot. De betonar att inget barn som känna sig kränkt eller 

kränkas vid dokumentationen, och att ansvaret ligger hos dem som förskollärare.  
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1. Inledning 
Svenning (2011) frågar sig om det är djärvt att dra parallellen mellan förskolans verksamhet 

med dokumentation som hjälpmedel och realityserien “Big Brother”, där människor sitter i ett 

isolerat hus med kameror uppsatta överallt för ständigt iakttagelse av allmänheten? Visst är 

parallellen djärv, men den väckte någonting inom mig och jag fick mig en tankeställare vilket 

blev startskottet för min studie. Visst finns det likheter mellan denna djärva parallell, men jag 

hoppas och tror att förskolan har mer riktlinjer att följa än vad “Big Brother” har. Vilket är en 

avgörande faktor till att det finns mer skillnader än likheter mellan dem.  

Jag har kommit i kontakt med förskolor i olika sammanhang, både under utbildningen, genom 

jobb samt i mitt privatliv. Jag kan inte annat än imponeras av hur olika dokumentation som 

hjälpmedel används, både i utförandet av dokumentation och i sammanställningen av 

materialet. Ingen förskola är den andra lik. Alla förskolor dokumenterar för att det står under 

varje förskollärare ansvar i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Svenning (2011) 

betonar att det sätt förskollärare väljer att dokumentera på får konsekvenser för vad som 

synliggörs i verksamheten. En konsekvens av detta, nämner Svenning (2011), är att 

förskollärare tar kort på barn när de leker i syfte att dokumentera en fin leksituation för att 

sedan sätta upp i tamburen. Korten sätts sedan upp i tamburen utan att förskolläraren 

egentligen vet vad leken som barnen lekte handlade om, eller om barnen i självaverket ville 

vara med på kort. Av min erfarenhet sitter det bilder uppe på barn i tamburen, både från 

planerade aktiviteter samt från dagen som har varit i allmänhet. Detta i syfte att bjuda in 

vårdnadshavare in i verksamheten och ge dem en inblick i det som planeras och utförs. Vilket 

får mig att fundera över hur mycket barnen egentligen har haft inflytande och varit delaktiga i 

dokumentationsprocessen, och om de ens är medvetna om att de är med på bilder som sitter 

uppe på väggen? Att förskollärare inte alltid tar det etiska hänsynstagandet kring barn i arbetet 

med dokumentation samt att barnen inte blir tillfrågade i processen ser jag som ett 

problemområde, vilket är anledningen till att jag vill undersöka detta i min studie. 

Åberg (2009) betonar att arbetet med dokumentation ska involvera och bjuda in alla aktörer i 

verksamheten för att lättare skapa en verksamhet som bygger ömsesidig delaktighet och 

inflytande. Detta är en bidragande faktor till att jag vill förstå hur förskollärarna tänker 

gällande barns möjligheter till inflytande i dokumentationen och hur mycket de tänker på 

barns rättigheter i processen, och på så sätt väcktes syftet och frågeställningarna till min 

studie. Jag har i mitt syfte valt att använda begreppet “levande dokumentation”, som i min 

formulering både syftar till dokumentation och pedagogisk dokumentation med betoning på 

att det är någonting som används kontinuerligt i verksamheten (Skolverket, 2010). 

Jag väljer det här studieområdet med utgångspunkt att jag tror och hoppas att det berikar mig i 

mitt framtida yrke som förskollärare. Genom att studera verksamma förskollärares syn och 

inställning till barns rättigheter och möjligheter till inflytande under dokumentationen i 

förskolan, vill jag få en bredare bild av hur dokumentation kan förstås och iscensättas i 

verksamheten. Dokumentation och pedagogisk dokumentation är någonting som ständigt 

utvecklas, och därför vill jag förstå hur verksamma förskollärares inställning till uppdraget är, 

med utgångspunkt i olika styrdokument som belyser barnens mänskliga rättigheter. 
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1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att studera den levande dokumentationen som förekommer på 

förskolor, med fokus på barns mänskliga rättigheter och möjligheter till inflytande i 

dokumentationsarbetet i verksamheten.  

 

Frågeställningar 
För att tydligare beskriva mitt syfte med studien har jag valt följande frågor som kommer att 

besvaras under studiens gång: 

● Vart riktas dokumentationsmedlet under dokumentationstillfället? 

● På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationen på förskolan? 

● Vilka etiska hänsynstaganden tas från förskollärare utifrån barns bästa i 

dokumentationensarbetet? 
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2. Bakgrund 
Jag anser att en stor del av mitt arbete handlar om de mänskliga rättigheterna som barn har. 

Jag kommer att starta kapitlet med en historisk tillbakablick om hur Barnkonventionen 

bildades, samt lyfta vilka riktlinjer som finns att följa idag. I det här kapitlet kommer jag även 

lyfta vad olika styrdokument inom förskolan belyser om de rättigheter som finns.  

 

2.1 Barns mänskliga rättigheter 
En person som tidigt värnade om barns mänskliga rättigheter var Eglantyne Jebb. Efter en 

resa till Balkan under första världskriget började Jebb samla in pengar för att kunna hjälpa 

barnen som befann sig i krig. Jebb ansåg att barnen var krigets största förlorare och gjorde 

därför allt i sin makt för att hjälpa dem, vilket ledde till att hon tillslut blev arresterad. När 

Jebb sedan frigavs startade hon efter några år Save the Children, som senare blev startskottet 

för Rädda barnen - den internationella välgörenhetsorganisationen. Under tidiga 1920- talet 

började Jebb tillsammans med kontakter både från sitt hemland England samt Sverige att 

skissa på den första internationella klargörelsen om barns rättigheter, vilken sedan kom att bli 

början på FN:s konvention om barns rättigheter. Då kallad Nationernas Förbund. En annan 

betydelsefull person under 1920- talet var Janusz Korczak, en polsk barnläkare och pedagog 

som arbetade som föreståndare för två barnhem i Warszawa. Redan som ung skrev Korczak 

artiklar i tidningar och tidsskrifter och visade att han hade litterär begåvning. Korczak skrev 

sedan böcker om barns samhällsvillkor samt barnets rätt till respekt, vilket också blev titeln på 

en av hans böcker, där han beskriver den radikala barnsyn som existerade under den tiden 

(Gustafsson, 2011). Korczaks intresse för barns rättigheter väcktes i ung ålder vilket 

resulterade i att han redan då valde att arbeta med barn, vilket sedan präglade hela hans liv 

fram till hans död under andra världskriget.  

Den barnsyn Eglantyne Jebb och Janusz Korczak arbetade hårt för fick inget uppsving, istället 

kom den “svarta pedagogiken” där fysiskt våld, så som aga, var tillåtet både i hem och skolor. 

Hotelser om våld, olika bestraffningsmetoder och skambeläggning var förekommande. Det 

var de vuxna som hade rättigheterna i samhället, och barnen som hade skyldigheterna att 

underkasta sig. Utöver fysiskt våld förekom det även psykisk mobbning, där barnet uteslöts ur 

gemenskapen. Vuxna frös medvetet ut det barn som syndat, samt gav tillåtelse till resterande 

barn i omgivningen när det var okej att tilltala barnet igen. Efter andra världskrigets slut 

beslöt Nationernas Förbund att det fruktansvärda beteende som hade förekommit mot barn 

inte skulle få förekomma igen. De bildade därför en ny internationell rättsordning, där frågan 

om mänskliga rättigheter var av särskild vikt. Detta blev startskottet för utformningen av 

barns rättigheter vilket blev grunden för FN:s konvention för barns rättigheter som blev klar 

1989 (Gustafsson, 2011). 

Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) beskriver mänskliga rättigheter som någonting 

som ses självklart i vårt samhälle och någonting man inte pratar om förrän de utmanas. De 

beskriver även att utbildning i sig är en central mänsklig rättighet för barn, samt en 

språngbräda för andra mänskliga rättigheter. FN:s konvention, även kallad Barnkonventionen, 

har varit aktivt i Sverige i 24 år. Barnkonventionen gäller de barn och unga som inte har fyllt 

18 år och innehåller 54 artiklar varav 41 av dessa artiklar slår fast vilka rättigheter varje barn i 

samhället har (Barnombudsmannen, 2007). I slutet av 2005 hade samtliga regeringar, förutom 

Somalia som saknar fungerande regering och USA, ratificerat konventionen. 

Barnkonventionen är den enda konvention om mänskliga rättigheter som har fått en sådan 
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respons. Samtliga länder som har skrivit på och godkänt konventionen är skyldiga att se till att 

den följs. Genom att länderna regelbundet redogöra för vad de gör för att förverkliga 

konventionen utifrån riktiglinjer som utarbetas, kan FN: kommittén lätt granska detta. För att 

underlätta detta arbete beslutade kommittén att identifiera fyra huvudprinciper, i avsikt att 

definiera artiklarnas karaktär och inbördes relationer, för att underlätta konventionens 

tolkning. Dessa huvudprinciper är artikel 2: Skydd mot diskriminering, artikel 3: Barnets bäst, 

artikel 6: Rätt till liv och överlevnad samt artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 

(Hammarberg, 2006). Dessa kommer jag att återkomma till under studiens gång.  

Ända från födseln är barn individer med egna rättigheter. Barn är samhällets yngsta 

medborgare och utgör en stor och betydelsefull del av befolkningen. Barnkonventionen 

betonar att barndom har ett värde i sig genom att belysa att barn är kompetenta och 

handlingskraftiga. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt, blir respekterad och få skydd när 

någonting känns obehagligt. Det är vuxnas ansvar att deras rättigheter tillgodoses och tas på 

allvar. Vuxna måste vara lyhörda när det gäller att tolka de yngsta barnens förmågor att 

uttrycka sina känslor, detta gäller samtliga vuxna men inte minst föräldrar och förskollärare 

(Barnombudsmannen, 2007). För att Barnkonventionen ska få en långsiktig effekt måste den 

bli allmänt känd och tas som utgångspunkt i de arbeten som rör barn. Därför är det viktigt att 

konventionens information och innehåll sprids, inte minst till de yngsta generationerna. 

Människor som i sitt dagliga arbete möter barn, exempelvis i förskolan, bör ges möjlighet till 

information och utbildning om konventionens riktlinjer (Hammarberg, 2006).  

Synen på barn som samhällsmedborgare och individer med egna rättigheter kan kopplas till 

förskolans utgångpunkt att låta barnen vara med och påverka sin situation genom att få 

möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter (Skolverket, 2010). Det kan även speglas i 

förskollärarnas inställning till att skaffa sig insyn i barns värld genom barns perspektiv eller 

barnperspektiv Ett barns perspektiv blir synligt då barnen själva för möjlighet att bidra med 

sina upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor i förskolans vardag utan att dessa tolkas av 

förskollärare, eller andra vuxna, i verksamheten. Barnperspektiv är det perspektiv vuxna ser 

barn på, och som styr vårt sätt att möta och skapa relationer och samspel tillsammans med 

barnen (Svenning, 2011). Dessa olika perspektiv är alltså avgörande för hur barnens 

rättigheter synliggörs och iscensätts i verksamheten. 

Nedan beskrivs tre artiklar från Barnkonventionen utifrån arbetet med dokumentation i 

förskolan. Dessa artiklar är artikel 2: Skydd mot diskriminering, artikel 3: Barns bästa samt 

artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd, samtliga ingår i Barnkonventionens 

huvudprinciper.  

 

2.1.1 Artikel 2: Skydd mot diskriminering 
En grundprincip i Barnkonventionen är att varje barn är lika mycket värda, oberoende av ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 

ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. Samtliga regeringar ska vidta 

lämpliga åtgärder för att säkerställa att varje barn skyddas. Ett stort kliv för konventionens 

genomförande skulle vara att all kränkning och diskriminering upphörde (Hammarberg, 

2006). 

Skydd mot diskriminering synliggörs i läroplanen för förskolan, där det betonas att inget barn 

ska utsättas för diskriminering samt att det är förskolechefens ansvar att upprätthålla och 

utveckla förskolans handlingsplan för att motverka och förebygga alla sorters av 
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diskriminering och kränkande behandling. Vilket innebär att samtliga barn som verkar inom 

förskolans verksamhet ska känna sig trygga i sig själva samt bli stärkta när det gäller deras 

medkänsla och inlevelse i andra människors situation (Skolverket, 2010). 

 

2.1.2 Artikel 3: Barns bästa 
Barns bästa ska ständigt komma i främsta rummet och vad som är barnets bästa måste avgöras 

i varje enskilt fall vilket är en av de vägledande värdegrunderna vid tolkningar av övriga 

artiklar i Barnkonventionen. Barns intresse ska inte väga tyngre än alla andras intressen, men 

att den aspekten ska väga tungt. I Sverige utgår man ifrån att barns bästa har grundläggande 

betydelse vid bestämmelser och åtgärder som rör barnet (Hammarberg 2006). Den tredje 

artikeln i FN:n konventionen om barns rättigheter består av tre underartiklar, varav den tredje 

av dessa underartiklar riktar fokus på säkerställningen av att institutioner, tjänster och övriga 

inrättningar som bär ansvar för vård och/ eller skydd, uppfyller myndigheternas fastställda 

normer, framförallt gällande säkerhet, hälsa, personalantal och lämplighet samt behörigtillsyn 

(Hammarberg, 2006), vilket förskolan är en del av.  

Detta kan kopplas till förskolan och innebära att förskollärare, och andra personer som verkar 

inom förskolans verksamhet, ansvarar för att barn får den stöttning och stimulans som de har 

rätt till (Skolverket, 2010). Kan även innebära att barn ska få möjlighet att påverka sin 

situation i de moment som rör dem och att deras bästa kommer i främsta rum i den 

verksamhet som utvecklas. Gustafsson (2011) beskriver att det inte räcker med att skapa en 

verksamhet som är bra för barn i allmänhet, utan att verksamheten ska anpassas och vara bra 

för varje enskilt barn som vistas där.  

 

2.1.3 Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 
Barn bör få möjlighet att uttrycka sin åsikt och bli respekterade i de frågor som rör dem och 

deras egen situation. Vuxna bör ge barn utrymme för inflytande och deltagande med 

utgångspunkt att deras åsikter är viktiga. När det gäller rätten till inflytande i de verksamheter 

som barn befinner sig i finns riktlinjer att följa, exempelvis i läroplanen för förskolan 

(Hammarberg, 2006). 

Dessa tre artiklar speglar förskollärarens uppdrag utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 

2010), vilket även kan kopplas till den dokumentationen som förekommer i verksamheten. 

Inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering och kränkning, vilket ska förebyggas och 

motverkas i förskolans handlingsplan. Barns bästa är någonting som ständigt ska spegla 

verksamheten i förskolan utifrån den demokratiska värdegrund som förekommer, där barns 

ställningstagande ska uppmuntras och deras rätt att blir hörd är betydelsefull (Skolverket, 

2010). Detta gäller både verksamheten som helhet, samt verksamhetens vardagliga moment 

där pedagogisk dokumentation är en utav dessa.  

 
2.2 Förskolans styrdokument 

 I Sverige är skolgång och utbildning en mänsklig rättighet, precis som nämns ovan, och alla 

som verkar inom utbildning har skyldighet att främja de mänskliga rättigheterna. Dessa 

skyldigheter speglas inte minst i de styrdokument som förekommer inom skolans samtliga 

former. De styrdokument som styr förskolan som institution är exempelvis skollag, förskolans 

läroplan samt likabehandlingsplan. Förskolan ska utarbetas i överensstämmelse med 
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grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, så som människors 

okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. De mänskliga 

rättigheterna ska forma de samtal som förekommer inom förskolan, och ständigt ses som en 

självklar del i arbetet (Svaleryd & Hjertson, 2008). 

Skollagen är den lag där grundläggande bestämmelser för samtliga skolformer inom 

skolväsendet presenteras, vilka skyldigheter och rättigheter samtliga aktörer inom skola och 

förskola har samt vilket ansvar som är skolans respektive huvudmannens i enskilda fall (SFS 

2010:800). Skollagen godkändes i riksdagen 2010, och sedan dess har det varit ett levande 

styrdokument i skola och förskola. Alla de skolformer som ingår i skolväsendet ska utgå ifrån 

de mänskliga rättigheterna och främja varje barns olika behov i det vardagliga arbetet. En 

utgångspunkt i arbete med barn och unga under 18 år är att ständigt agera utifrån barns bästa, 

vilket menas att varje barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i de frågor som rör 

honom/henne. I kapitel 8 i skollagen (SFS 2010:800) beskrivs de allmänna bestämmelserna 

inom förskolan, vilket också utgöra grunden i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

Enligt skollagens allmänna bestämmelser (SFS 2010:800) ska förskolan erbjuda varje enskilt 

barn en trygg omsorg och en social gemenskap. Förskoleverksamheten ska även utgå ifrån en 

helhetssyn på barn och deras behov.  

 Under förskolans värdegrund och uppdrag i läroplanen för förskolan står det att verksamheten 

ska ta stöd av de mänskliga rättigheter som svenska samhället vilar på, både i förankring och 

förmedling i verksamheten. Samtliga ska visa respekt och främja aktning för varje människas 

egenvärde. Förskollärare ska aktivt se till att barn får kunskap om, och handlar efter, de 

grundläggande demokratiska värderingar som präglar det svenska samhället (Skolverket, 

2010). I förskolans och förskollärarnas uppdrag står det att varje barn ska erbjudas en trygg 

omsorg och bli respekterade för sina ställningstaganden av samtliga som visas på där. Barn 

ska ges möjlighet till inflytande i sin egen vardag och på så sätt kunna påverka sin situation på 

förskolan. Det är varje förskollärares ansvar att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barn 

har möjlighet att aktivt delta samt skapa en samvaro i barngruppen. Samtliga förskollärare 

ansvarar för att varje barn får ett påtagligt inflytande på det arbetssätt och innehåll som 

präglar verksamheten utifrån sina egna förutsättningar. Det är arbetslagets ansvar att de barn 

som vistas på förskolan får förberedande kunskap om de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010).  

 Förutom arbetet med läroplanen (Skolverket, 2010) och skollagen (SFS 2010:800) i 

verksamheten bör även likabehandlingsplanen vara ett levande styrdokument som främjar 

barns lika värde. En likabehandlingsplan upprättas en gång varje år, där det framgår hur varje 

förskola ska arbeta för att främja likabehandling samt detaljerat förklara hur arbetsprocessen 

kommer att gå till. Det är viktigt att likabehandlingsplanen, både i utformningen av planen 

samt i arbetet kring den, speglar de mänskliga rättigheter som människor har och att de 

riktlinjer som sammanställs är möjliga att genomföra under ett år. Lika väl som mänskliga 

rättigheter ska vara grundprincipen i likabehandlingsplanen, ska de även genomsyra de samtal 

som förs mellan aktörerna i verksamheten. Utförandet med likabehandling är en juridisk 

fråga, men även en fråga om verksamhetens värdegrund. Den person som har det 

övergripande ansvaret att mänskliga rättigheter är ett förekommande och återkommande 

inslag i verksamheten är förskolechefen. Förskolechefen bär även ansvaret för att varje 

förskola uppfyller sina uppdrag utifrån de mänskliga rättigheterna och att rättigheterna 

kommer till uttryck i praktisk och vardaglig handling utifrån den likabehandlingsplan som har 

utformats (Svaleryd & Hjertson, 2008). 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I det här kapitlet kommer jag att lyfta forskning gällande dokumentation och pedagogisk 

dokumentation som jag anser är relevant för min studie. Jag kommer även belysa forskning 

om barn- och kunskapssyn eftersom jag anser att det spelar en stor och betydande roll i arbetet 

med dokumentation och barns möjligheter till inflytande i verksamheten. 

 
3.1 Dokumentation i förskolan 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2010, s.14). 

Syftet med dokumentationsarbetet i förskolan är att få syn på hur verksamheten kan utvecklas 

så att varje enskilt barn ges bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande. 

Dokumentationsarbetets främsta syfte är att få syn på om arbetet i verksamheten sker i 

enlighet med de strävansmål som finns samt hur förskollärarna, och annan personal, på bästa 

sätt ska kunna förbättra verksamhetens förutsättningar utifrån barns bästa. Varje förskollärare 

bär ansvaret för att dokumentation är en pågående process i förskolan, både på individnivå 

och verksamheten i sin helhet. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas även 

vikten vid barns delaktighet och inflytande i dokumentationsprocessen: 

Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet 

att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara på (Skolverket, 2010, 

s.15) 

Dokumentation i förskolan, beskriver Lenz Taguchi (2013) är att observera, fotografera och 

videofilma med utgångspunkt att fånga när och hur barnen undersöker någonting i 

verksamheten samt att fånga den lekande processen. Lenz Taguchi (2013) beskriver dessa 

tillvägagångssätt som en serie praktiker som ständigt är tillbakasyftande, det vill säga att 

dokumentationen görs i syfte att fånga en aspekt av det som har hänt. Hur blir 

dokumentationen pedagogisk? 

 
3.1.1 Pedagogisk dokumentation 
Lenz Taguchi (2013) nämner att dokumentationen blir pedagogisk först när förskollärare och 

andra vuxna i verksamheten börjar att reflektera över den, gärna tillsammans med barnen. 

Genom att reflektionsarbetet skapar konsekvenser för det fortsatta arbetet är dokumentationen 

inte längre tillbakasyftande utan istället framåtsyftande, vilket betraktas som pedagogisk 

dokumentation.  

Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i Reggio Emilia, med syftet att dokumentera 

verksamheten för att följa och synliggöra barns lärprocesser utifrån synen på barn som 

medkonstruktörer (Lenz Taguchi, 2000). Arbetet med pedagogisk dokumentation lanserades 

på bredare front i Sverige 1990- talet, mycket tack vare Reggio Emilia (Lenz Taguchi, 2013)  

I det arbete som Åberg (2009) bedrev för att utveckla den pedagogiska tillämpningen i 

förskolans verksamhet beskriver hon dokumentationsarbete som ett hjälpmedel för att göra 

lyssnandet synlig. Åberg menar att lyssnandet innefattar inte endast det som sägs utan även 

det som förmedlas med uttryck, gester och interaktioner, både verbala och icke-verbala. 

Åberg menar även att ett sådant arbete kan bidra till att lättare skapa en verksamhet som 

bygger på inflytande och delaktighet från samtliga aktörer. Det synliggör vad det är barnen 
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förstår och hur barnen på bästa sätt lär i de lärprocesser som uppstår i verksamheten. Lenz 

Taguchi (2000) menar att dokumentationen inte blir pedagogisk förrän den används i ett 

pedagogiskt sammanhang med utgångspunkt i reflektioner, samtidigt som hon menar att man 

inte rakt och enkelt kan svara på frågan vad pedagogisk dokumentation är eller hur man ska 

jobba med den, utan att det kräver en djupare förståelse än så.  

Utöver de riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har förskollärare, 

förskolechef samt annan personal i förskolan ett stöddokument att ta hjälp av i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Detta stöddokument utvecklades 2012 i syfte att beskriva för 

förskollärare, och annan personal inom förskolan, vad pedagogisk dokumentation är och ge 

inspiration till hur man kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett levande dokument 

i verksamheten. Skolverkets förhoppning är att detta stöddokument ska fungera som ett 

hjälpmedel under de diskussioner som växt fram bland förskollärare i verksamheten angående 

arbetssätt, barn- kunskapssyn och förskolans miljö (Skolverket, 2012).  

Trots att läroplanen för förskolan poängterar att det är verksamheten som ska bedömas och 

inte det enskilda barnet, speglade Bjervås (2011) forskningsresultat det motsatta. Där 

framkommer det att förskollärare till viss del bedömer det enskilda barnet i verksamheten, 

trots att det inte är deras avsikt. Syftet med Bjervås forskning är att se hur förskollärare pratar 

om barn under gemensamma arbetslagsträffar med dokumentation som underlag. Bjervås 

menar att en avgörande faktor i detta är hur dokumentation formuleras i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010). Förskollärarnas skyldighet att dokumentera har ökat sedan 

läroplanen reviderades 2010.  Denna del av hennes resultat är väldigt intressant eftersom det 

påvisar att verkligheten inte alltid speglar det uppdrag som står i styrdokumenten för 

förskolan. 

Alnervik (2013) har i sin avhandling samlat material, både skriftligt och muntligt, från fyra 

förskoleenheter som har jobbat med ett Reggio Emilia- inspirerat projekt där pedagogisk 

dokumentation användes som ett centralt verktyg i verksamheten. Alnerviks analysarbete 

skedde i tre steg för att belysa pedagogisk dokumentation från olika synvinklar. En av de 

slutsatser som kunde dras utifrån det material som samlades in är att pedagogisk 

dokumentation väcker frågor och skapar diskussioner hos förskollärare i verksamheten, vilket 

hjälper dem i det pågående arbetet på förskolan, både när det gäller enhetsnivå och 

barngruppssnivå. Alnervik menar att verksamheten är i ständig rörelse, och förskollärarnas 

analysarbete sker i flera led för att påverka vidare utveckling och förändring. Lenz Taguchi 

(2000) genomförde även hon en forskningsstudie utifrån Reggio Emilia, men med 

utgångspunkten att försöka förstå hur ett sådant synsätt kan bidra till ett kontinuerligt 

förändringsarbete på en förskola i Sverige, med pedagogisk dokumentation som 

arbetsverktyg. En av de saker hon poängterar i slutet av sin avhandling är att förskollärare bör 

kunna tänka dekonstruktivt kring sitt eget arbete med pedagogisk dokumentation för att nå ett 

långsiktigt förändringsarbete. Med att tänka dekonstruktivt menar Lenz Taguchi (2000) att 

man tänker bortom det förgivettagna samt med en tilltro att det okända kan komma. Att 

komma åt detta tänkande menar Lenz Taguchi att förskollärare bör tänka steget längre i 

reflektionsarbetet genom att rota i sina egna föreställningar angående varför de gör som de 

gör i praktiken och vad det är som styr vad det är de förstår och varför. Lenz Taguchi menar 

att det handlar om att öppna sig och se det möjliga som omöjligt och det omöjliga som 

möjligt. Hon betonar att förskollärare bör se pedagogik som någonting som görs, och därmed 

också blir någonting som kan göras om, göras bättre och leda till en förändring. Detta anser 

jag är användbart i min studie, där min utgångspunkt är att försöka förstå hur mina 

respondenter förstår det fenomen som lyfts under intervjun.  
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Alnervik (2013) betonar även i sin slutsats att förskollärare bör utveckla sitt etiska 

förhållningssätt i arbetet med pedagogisk dokumentation. Förskollärare bör informera barnen 

om hur, varför och när dokumentationen äger rum, bjuda in barnen att vara delaktiga i arbetet 

samt fråga barnen om de anser att det är okej att förskollärarna använder bild- och 

videosekvenser i samarbete med andra förskollärare. Detta är även någonting Svenning 

(2011) belyser i sin bok. Hon understryker även att man bör ha en människokännedom, och 

inte endast utgå från vad som är juridiskt rätt eller fel. Någonting som är juridiskt rätt kan vara 

fel i ett speciellt sammanhang för en enskild individ. Detta anser Svenning (2011) att 

förskollärare bör ha i åtanke i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Bjervås (2011) 

upptäckte i sin observation i arbetslaget att förskollärarna inte tog något tydligt 

ställningstagande under själva fotograferingen i barngruppen. Några förskollärare undvek att 

ha med ansiktet på barnen, men menar i samtal med sina kollegor att ansiktena på barnen gott 

kan synas på kort. Detta är en intressant aspekt i mitt studiesammanhang i den utsträckning att 

förskollärarna i Bjervås studie gör som de blir tillsagda utan att de själva tycker att det är ett 

bra sätt. Vilket kan lyftas och diskuterar utifrån barns mänskliga rättigheter i samhället, samt 

kopplas till det Lenz Taguchi (2000) nämner i sin avhandling, att en ny pedagogisk modell 

eller program endast kan fungera om förskollärarna hängivet tror på det de gör.  

 
3.2 Barn-och kunskapssyn 
Det sätt som förskollärare och andra vuxna bemöter barn på, både i tanke och handling, 

beskriver Lenz Taguchi (2013) i sin bok speglar vilken barnsyn de besitter. Lenz Taguchi 

(2013) nämner att detta tänkande och handlade är avgörande faktorer för hur förskollärare 

väljer att utföra sitt arbete tillsammans med barnen, både i hur de väljer att bygga upp miljön i 

verksamheten samt vilket sätt de väljer att dokumentera på och att valet av 

dokumentationsmetod påverkas av förskollärarnas barnsyn. Lenz Taguchi (2013) beskriver 

även barnsyn som någonting som är förändringsbart, och på så sätt förändras beroende på 

plats, tid och rum. Vilken barnsyn det är som råder i samhället har förändras, och är 

fortfarande under förändring. Lenz Taguchi (2013) betonar att en barnsyn inte är någonting 

som bara skapas i tomma intet, utan att det är en konsekvens av den norm som råder i 

samhället genom interaktion och kommunikation med individer i omgivningen. Hägglund, 

Quennerstedt och Thelander (2013) betonar även att vilken barnsyn som råder i samhället har 

betydelse för hur barnets rättigheter tillgodoses och tolkas.  

Alla har en barnsyn, medvetet eller omedvetet, vilket också påverkar vilken kunskapssyn man 

har. Därför kan man påpeka att dessa olika syner i vis mån hör ihop, menar Åberg (2009). 

Svenning (2011) betonar i sin bok att oberoende av vilken barn- och kunskapssyn som råder, 

så är det någonting som ständigt kommer från vuxenvärlden. Det är i hög utsträckning vuxna 

som anger villkoren för barn och barndom, både när det gäller hur lång den är samt vad som 

förväntas av barn i de olika åldrarna, och dessa villkor förändras med tiden och har gjort 

genom historien. Detta kan anses problematiskt utifrån Barnkonventionen där man har betonat 

sedan slutet av 1980- talet att barndom har ett värde i sig, och bör inte kategoriseras 

(Barnombudsmannen, 2007).  

Den barnsyn som dominerar i olika texter och styrdokument inom förskolan är synen på barn 

som kompetenta aktörer i verksamheten. Vilket Åberg (2009) ställer sig frågande till om 

förskollärare i verksamheten verkligen ger barnen möjlighet att visa det och om det verkligen 

speglas i deras vardagliga handlingar och samtal. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) står det att den pedagogiska dokumentationen skall utgå ifrån barnen och deras 
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intressen, behov och åsikter för att skapa en mångfald i lärandet på förskolan. Åberg (2009) 

menar att med den synen på lärande kan förskollärare inte bygga verksamheten utifrån att det 

är dem som besitter kunskapen som barnen ska lära sig.  

Bjervås (2011) hävdar utifrån sin avhandling att den förändrade barnsynen, att betrakta barn 

som kompetenta, visas även i samtal mellan förskollärare trots att förskollärarna i viss mån 

bedömer barnet i verksamheten. Bjervås menar att förskollärarna i hennes forskning även 

bedömer sig själva som pedagoger utifrån vad de ser hos barnet. Förskollärarna ser sig själva 

som kompetenta i de sammanhang då de anser att de har fångat barnen väl, och även som 

bristande vid tillfällen då de anser själva att de hade misslyckats i sitt uppdrag. 

Förskollärarnas positiva omdömen kring barn kopplades till barn som individ, medan 

omdömen kring barns begränsningar kopplades till sammanhanget, och därför förskollärarnas 

bristande kompetens som en avgörande del i sammanhanget. Här upplever Bjervås (2011) att 

förskollärarna betraktas som mindre kompetenta än barnet i de omdömen som ges, samtidigt 

som det förekommer en bedömning av barnet trots att detta inte är deras mening. Alnervik 

(2013) tar upp i sin avhandling vikten av ett förändrat synsätt i verksamheten. Genom det 

förändrade synsättet på barn och deras intentioner fick förskollärarna i undersökningen syn på 

att barn bidrar med intressanta föreställningar och uttryck i vardagen. Barnen blev på så sätt 

medaktörer i förskolan. Detta kan förstås utifrån Åbergs (2009) tes, att barn- och kunskapssyn 

hänger ihop.  

Svenning (2011) betonar vikten av att börja i rätt ände när det gäller de olika synsätten som 

präglar verksamheten. För att förskollärare ska kunna prata om barns delaktighet och 

inflytande nämner hon att förskollärare bör diskutera i sitt arbetslag olika sätt att se på barn, 

barndom och kunskap. Inledningsvis bör detta göras generellt och historiskt för att sedan gå 

över till att diskutera förskollärarnas egen syn. Genom att komma underfund med vilket 

synsätt som råder kan man som arbetslag lättare förbättra verksamheten, menar hon. Detta 

lyfter även Lenz Taguchi (2000) i sin avhandling. Lenz Taguchi menar att förskollärare måste 

veta var de står i dagsläget för att kunna överstiga det och skapa förändring på ett utmanande 

sätt för både förskollärare och barn i verksamheten. Lenz Taguchi betonar även att ett sådant 

fördjupande förändringsarbete kring barn- och kunskapssyn tar tid, för hon anser att 

förskollärare som har varit verksamma under en tid har en tendens att ramla tillbaka på ett 

traditionellt utvecklingpsykologiskt sätt att se på barns utveckling och kunskapsskapande trots 

att det inte är deras mening. Med ett utvecklingspsykologiskt sätt att se på barn menar Lenz 

Taguchi (2000) är när man utgår ifrån att det finns ett “sant” barn som kräver en form av 

fostran, och som utvecklas på ett förutbestämt sätt utifrån redan bestämda stadier.  

Ribaeus (2014) följer i sin avhandling förskollärare och barn på en förskola för att undersöka 

hur förskolans demokratiuppdrag kommer till uttryck i förskollärarnas tal och handling utifrån 

barns agerande. Ribaeus betonar i sin inledning i avhandlingen att förskollärarnas syn på barn 

och barndom påverkar deras handlande gentemot barnen och hur mycket inflytande barnen får 

i verksamheten, precis som Svenning (2011) tar upp. Till skillnad från det som Bjervås (2011) 

belyser i sitt resultat, att förskollärarna bedömer sin egen kompetens utifrån hur väl de 

uppfyller förskolans uppdrag, menar Ribaeus (2014) att förskollärarna i de fall där uppdragen 

inte uppfylls skyller de på att det beror på yttre faktorer som de inte kan bestämma över. 

Dessa yttre faktorer menar Ribaeus kan vara strukturella hinder, barngruppen eller annan 

beslutsfattning som förskollärarna ansåg låg utanför deras makt. Förskollärarna i 

avhandlingen är väl medvetna om att barn bör ges inflytande i verksamheten och bli delaktiga 

i beslutsfattningen, men Ribaeus upplever att verksamheten ser annorlunda ut. Detta tror 

Ribaeus kan bero på att förskollärarna har svårt att ge barn inflytande, eftersom de anser att de 
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själva inte har inflytande i verksamheten eftersom beslutsfattningen sker på högre nivå. 

Ribaeus forskningsresultat är användbart i min studie i den mån att barn- och kunskapssyn 

inte verkar vara anledningen till om barn får inflytande i verksamheten eller inte, utan att det 

blir en konsekvens av någonting helt annat.  

 
3.3 Teoretiskt perspektiv 
Jag har valt att använda mig av ett fenomenografiskt perspektiv i min studie, eftersom jag 

anser att det perspektivet speglar mitt syfte med studien. Eftersom syftet kommer att besvaras 

utifrån min förståelse för hur verksamma förskollärare förstår fenomenet anser jag att ett 

fenomenografiskt synsätt kommer att vara till god hjälp i analysarbetet. 

Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv vill forskaren bidra med en fördjupad förståelse både 

av människors lärande och av det sätt de ser och uppfattar omvärlden som ett resultat av 

lärandet (Dahlgren& Johansson, 2009). Forskaren riktar sin uppmärksamhet mot människors 

olika sätt att se och uppfatta omvärlden, snarare än likheter, och lägger därför sitt fokus på att 

beskriva enskilda individers uppfattning. Utöver det intresserar sig även forskaren för att 

analysera skillnaden i vad fenomenet är och hur det upplevs, vilket leder till att det görs en 

åtskillnad i mellan vad någonting är och hur någonting uppfattas vara (Hassmén& Hassmén, 

2008). Eftersom man utgår ifrån att uppfattningen om fenomentet är ett resultat av lärandet 

som fortlöper hela livet, anser man att uppfattningen kan förändras med tiden, men trots det 

anser man att det endast finns ett begränsat antal sätt att se fenomenet på (Dahlgren& 

Johansson, 2009). Den största utmaningen som forskare kan uppleva med detta perspektiv är 

konsten att förstå någon annans sätt att förstå omvärlden (Dahlgren& Johansson, 2009). 

Den främsta och mest användbara datainsamlingsmetoden utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv är intervjuer. Den sort av intervju som oftast används är halvstrukturerad intervju, 

eftersom syftet är att skapa en modell av verkligheter. Med halvstrukturerad intervjuform 

menas att det endast finns några få förutbestämda frågor och resterande frågor i intervjun 

väcks på plats och respondentens talutrymme är relativt fritt. Efter att forskaren har träffat 

respondenterna och intervjuerna har ägt rum är det tid för transkribering, vilket oftast sker i 

tre steg.  

1. Först söker forskaren efter relevanta uttalanden från respondenterna. 

2. Sedan analyserar forskaren dessa uttalanden utifrån det sammanhang som de förekom. 

3. Sista steget består av att jämföra de olika uttalandena vad gäller meningsinnehållet 

(Hassmén& Hassmén, 2008) 
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4. Metodologisk ansats 
I följande kapitel kommer jag att presentera och motivera mitt val av metod, varför jag valde 

att göra som jag gjorde samt varför jag inte valde att göra på något annat sätt. Jag kommer 

även att presentera undersökningens urval, där jag kommer att motivera varför jag valde dem 

intervjupersoner som jag gjorde och hur jag valde dem. Kapitlet fortsätter sedan med 

undersökningens planering och genomförande, samt bearbetning. Tillsist kommer jag att lyfta 

vad som menas med reliabilitet och validitet och etiska hänsynstaganden, och hur jag tog 

hänsyn till detta i min studie.  

 

4.1 Val av metod 
Syftet med den här studien är att studera den levande dokumentationen som förekommer på 

förskolor, med fokus på barns mänskliga rättigheter och möjligheter till inflytande i 

dokumentationsarbetet i verksamheten. För att göra detta på bästa sätt så valde jag att använda 

mig av den kvalitativa metoden intervjuer, där jag valde att intervjua verksamma förskollärare 

om deras tankar kring dokumentation. Ordet intervju betyder utväxling av synpunkter mellan 

två personer kring ett specifikt ämne, där fokus ligger på att den som blir intervjuad får berätta 

sina erfarenheter, tankar och känslor. Vilket man sedan har som underlag för att få fram olika 

personers uppfattning om ett och samma område. En förutsättning vid intervjuer är att bägge 

parter är intresserade av området, eller har någon form av relation till det (Dalen, 2008). Jag 

valde att intervjua förskollärare för att jag ansåg att samtliga som är verksamma i förskolan 

har erfarenhet, tankar och funderingar kring dokumentation som levande dokument. Jag 

intervjuade fem verksamma förskolläraren under separata tillfällen.  

Mitt metodval speglas även av det teoretiska perspektiv min studie bygger på, 

fenomenografiska perspektivet som jag har studerat utifrån Hassmén och Hassméns bok om 

idrottsvetenskap (2008), där det fenomenografiska perspektivet beskrivs utförligt. 

Anledningen till detta bokval är att den samhällsvetenskapliga bok jag sökte inte gick att få 

tag på i den senare upplagan, och därför beslöt jag mig för att använda mig av Hassmén och 

Hassmén (2008).  

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är den främsta datainsamlingsmetoden inom detta 

perspektiv intervjuer, därav följer oftast halvstrukturerade intervjuer. Målsättningen med 

halvstrukturerade intervjuer är att personen som blir intervjuad ska få berätta så fritt som 

möjligt om dennes egen erfarenhet, tankar och funderingar utan att vara låst till för många 

förutbestämda frågor. Med hjälp av mitt teorival uteslöt jag därför andra tänkbara metoder, så 

som exempelvis enkätundersökning. Med en enkätundersökning hade jag fått en mer 

övergripande bild av området eftersom fler förskollärare hade kunnat besvara de frågor som 

ställdes, men jag hade dessvärre inte fått en lika detaljerad bild av varje förskollärares relation 

till dokumentation.  

Tidigt i min studie bestämde jag mig för att ha en strukturerad intervjuform, detta beslöt jag 

mig sedan för att ändra. Tanken bakom att jag valde att använda intervju som metodval var att 

jag ville förstå hur de olika förskollärarna förstår dokumentation och hur deras tankar går 

kring ämnet, vilket jag insåg att jag lättare kunde få veta om jag valde att använda mig av en 

halvstrukturerad intervjuform snarare än en strukturerad. Jag började och avslutade samtliga 

intervjuer med förutbestämda frågor, men under intervjuns gång ställde jag de frågor som 

väcktes i samtalen. 
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Inom det fenomenografiska perspektivet är syftet att förstå hur någon annan förstår sin 

omvärld, vilket också är någonting mina intervjuer utgår ifrån. Dalen (2008) menar att om 

man vill uppnå förståelse som forskare måste man ibland inneha en förförståelse om området 

och äga en “inomförståelse”. Det centrala blir då att ta hjälp av sin förförståelse för att förstå 

respondentens erfarenheter, tankar och upplevelser. Som förskollärarstudent innehar man en 

förförståelse som både bygger på praktik och teori, vilket jag upplevde var ett hjälpmedel 

under intervjuerna.  

 

4.2 Urval  
 Val av respondenter är en betydelsefull del när det gäller kvalitativ intervjuform (Dalen, 

2008). Man bör fråga sig vem/vilka man ska intervjua, varför man väljer just dem samt hur 

många man ska intervjua och inom vilka kriterier de ska väljas ut (Dalen, 2008). För att på 

bästa sätt hitta respondenter till studien som är representation bör man då göra så kallade 

urval. Inom vissa områden är det bra att handplocka respondenterna utifrån specifika kriterier 

för att begränsa målgruppen och göra sig själv en tjänst. Som forskare prioriterar man de 

individer som man i förväg tror kan bidra med så informationsrik och djup data som möjligt 

samt som är kunniga, verbala, reflekterande och intresserade av området (Hassmén& 

Hassmén, 2008). En viktig del i urvalet av respondenter är att man inte väljer för många, 

eftersom det är tidskrävande, samtidigt som man bör tänka på att inte intervjua för få. 

Intervjuerna ska baseras på sådant antal att det kan utgöra tillräckligt med underlag för 

tolkning och analys (Dalen, 2008).  

 Precis som jag nämner ovan bör respondenterna ha en relation till studiens område (Dalen, 

2008), och därför föll mitt val av yrkesgrupp automatiskt på plats. Förskollärare är den 

yrkesroll som kommer i kontakt med dilemman kring dokumentation och diskuterar det 

naturligt i vardagen på förskolan. Barnen i förskolan kommer också i kontakt med 

dokumentation, men de befinner sig inte i den ledande roll som jag söker i min studie. 

Förskolecheferna är uppdaterade på området, men de möter inte förskolans dokumentation 

dagligen och är därför inte med i de reflektioner och diskussioner som förekommer i det 

dagliga arbetet på förskolan. Jag valde att begränsa mig till endast verksamma förskollärare 

av den anledning att dokumentation och pedagogisk dokumentation är under ständig 

förändring och förbättring, vilket förskollärare som inte längre är aktiva troligtvis inte är 

uppdaterade på. Jag vill belysa den förändring som har skett inom dokumentation under åren, 

och hur detta uppfattas av de förskollärare jag har intervjuat.  

Jag valde att göra mina intervjuer i en kommun som jag har haft anknytning till tidigare. 

Anledningen till det är att jag vill ha liknande referensramar som respondenterna och på så 

sätt ha lättare att förstå hur det är de förstår situationen. De kriterier jag hade till de 

förskollärarna jag ville intervjua var att de skulle vara utbildade förskollärare samt har 

erfarenhet av att jobba med dokumentation. Jag ville att samtliga respondenter skulle jobba 

inom samma kommun, för att de skulle ha liknande förutsättningar. Urvalet utifrån antalet 

förskollärare jag valde att intervjua speglar mitt teoretiska perspektiv av den anledning att jag 

ska förstå hur respondenten förstår det området min studie belyser. För att ha god 

förutsättning att kunna göra detta i varje enskilt fall ansåg jag att 5 stycken var ett bra antal.  
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4.3 Planering och genomförande  
Dalen (2008) betonar vikten av att utforma en intervjuguide, där forskaren strukturerar upp de 

viktigaste områdena och vad som är mest väsentligt att beröra inom varje område. På så sätt 

har forskaren en tydlig mall att utgå ifrån vid formulering av frågor. Vid formulering av 

intervjufrågor bör forskaren tänka på vilka frågor som kan vara bra att ställa i inledningen av 

intervjun, dessa frågor bör vara av den art att respondenten känner sig avslappnad inför 

kommande frågor. Efterhand kan frågorna rikta in sig mer och mer på de huvudsakliga 

områdena, när både forskare och respondent känner sig mer bekväma i sammanhanget. I slutet 

av intervjun bör forskaren ännu en gång återgå till mer avslappnade frågor så att intervjun får 

en bekväm avslutning för bägge parter (Dalen, 2008). Intervjuguiden hjälper forskaren att 

hålla den röda tråden genom varje intervju, och för att säkerställa att forskaren inte glömmer 

någonting som är väsentligt för studien. Under intervjunsgång betonar Dalen (2008) även att 

man som forskare kan använda sig av tekniska hjälpmedel för inspelning av intervjun, med 

godkännande från respondenten. Forskaren bör då betona för respondenterna varför det är 

önskvärt att intervjun spelas in samt när inspelningen börjar respektive slutar, så respondenten 

är medveten om vad som spelas in.  

I samband med att området för min studie blev klart började jag att utforma en intervjuguide 

(Bilaga 2) inför kommande intervjuer. Under tiden som denna intervjuguide formulerades, 

skickade jag mejl till de förskolechefer som jobbar inom det geografiska området som mina 

intervjuer förhoppningsvis skulle äga rum. Jag informerade dem om huvudinnehållet i min 

studie, syftet med studien samt att jag var intresserad av att intervjua förskollärare. Jag fick 

deras godkännande, och de hjälpte mig även att ta kontakt med förskollärare som de trodde 

skulle vilja delta i studien. Efter godkännande från förskolecheferna skickade jag även ett 

informationsmejl till skolchefen, där jag också fick ett positivt gensvar. Därefter hörde jag av 

mig till samtliga förskollärare via telefon och bokade träff för intervju, samt skickade ut 

informationsbrev (Bilaga 1) inför intervjun via mejl. Samtliga respondenter fick bestämma tid 

och plats/rum inför intervjuerna för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra intervju. 

Målsättningen var att de skulle känna sig bekväma och inte stressade under intervjuns gång. 

Jag valde att inte skicka ut frågorna i förväg till mina respondenter eftersom jag utgick ifrån 

en halvstrukturerad intervjuform och därför hade svårt att i förväg veta vilka frågor som 

skulle ställas och i vilken ordning. Jag ville få ett levande samtal, och på så sätt fånga det 

respondenterna kände, tyckte och upplevde under intervjutillfället så att de inte svarar det de 

tror att jag vill att de ska svara, vilket jag känner hade kunnat inträffa om de hade fått frågorna 

i förväg. 

I början av samtliga intervjusituationer gick jag och respondenten tillsammans igenom det 

informationsbrev som jag hade skickat. Jag lyfte ännu en gång de etiska aspekter jag skulle ta 

hänsyn till under intervjutillfället, samt betonade att de när som helst får fråga frågor under 

intervjun ifall någonting anses oklart. Samtliga godkände att jag spelade in intervjun vilket 

gjordes med hjälp av en mobiltelefon. Mobiltelefonen placerades emellan mig och 

respondenten, och jag synliggjorde när jag startade inspelning och när jag avslutade 

inspelning. Jag valde att inte anteckna någonting under mina intervjutillfällen. Anledningen 

till det var att jag var orolig att det skulle göra mig ofokuserad under intervjutillfället, samt att 

det skulle påverka vad respondenten valde att lägga fokus på om den såg att jag antecknade 

vissa saker som den sade men inte andra. Hassmén och Hassmén (2008) visar på de fördelar 

som finns med intervju som sker ansikte- mot- ansikte. En av dessa fördelar är exempelvis att 

forskaren har möjlighet att läsa av respondentens kroppsspråk, ansiktsuttryck samt 

sinnesstämning under intervjun, vilket kan vara avgörande för bearbetningen som görs efter 
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intervjun. Dessa saker märks inte i en ljudinspelning och detta hade kunnat var saker jag hade 

kunnat anteckna för min egen skull, men eftersom jag redan innan intervjun hade bestämt att 

jag skulle transkribera intervjuerna så snabbt som möjligt antog jag att jag skulle komma ihåg 

sådana saker, vilket jag till stor del gjorde. Varje intervjutillfälle avslutades med att jag 

frågade respondenten om den ville gå tillbaka till någon fråga eller om det var någonting inom 

studiens område som den ville lyfta som jag inte hade frågat om. Detta för att respondenten 

skulle känna att den fick möjlighet att säga allt den ville inom området.  

Dalen (2008) betonar att de frågor som ställs under intervjutillfället ska utgå ifrån studiens 

syfte och de frågeställningar man vill besvara med hjälp av studien. Med detta i åtanke valde 

jag att huvudsakligen utgå från dokumentation, och sedan koppla det till barns rättigheter i 

verksamheten. Jag började varje intervju med att varje förskollärare fick berätta om deras 

bakgrund inom yrket, hur länge de har jobbat i kommunen samt på den förskolan och sedan 

vad de vill bidra med i sin roll som förskollärare. Dessa frågor ställde jag för att få 

respondenten att känna sig avslappnad. Eftersom jag valde att utgå ifrån en halvstrukturerad 

intervjuform ställdes inte intervjufrågorna (Bilaga 2) i samma följd under intervjuer utan detta 

skilde sig från samtal till samtal. Samtliga intervjuer berörde samma områden under 

intervjuerna, men på varierande sätt. Intervjuerna varade mellan 15 – 25 minuter.   

När samtliga intervjuer hade ägt rum skickade jag ett brev (Bilaga 3) till alla respondenter, där 

jag tackade för deras medverkan samt meddelade vart och när de har möjlighet att läsa studien 

vid publicering.  

 

4.4 Bearbetning 
Hassmén och Hassmén (2008) nämner att bearbetningsfasen utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv sker i tre steg. Första steget består av att forskaren söker efter relevanta uttalanden 

som gjorde från respondenten under intervjutillfället, för att sedan analysera uttalandena 

utifrån vilket sammanhang de förekom. Sista steget av bearbetningen är att jämföra de olika 

uttalandena vad det gäller meningsinnehållet för att få kunskap om hur likheter och olikheter i 

respondenternas uttalanden, för att kunna forma beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorier menar Hassmén och Hassmén (2008) representerar forskarens 

uppfattning om det fenomen som har undersökts, och används sedan som ett hjälpmedel under 

resultatdelen. 

Med ovanstående i åtanke började jag min bearbetning genom att transkribera mina ljudfiler 

från intervjutillfällena. Transkriberingen av varje intervju gjordes direkt efter intervjutillfället, 

detta för att jag ville ha intervjun i färskt minne under transkriberingen. Dalen (2008) nämner 

att man som forskare under intervjutillfället bör föra minnesanteckningar som innehåller saker 

forskaren registrerar under intervjutillfället som kan ha betydelse för bearbetningen av 

intervjun. Jag valde att inte föra minnesanteckningar och därför ansåg jag att det var extra 

viktigt att transkribera intervjun så fort som möjligt för att komma ihåg sådana saker som 

annars skulle ha stått som minnesanteckning. Dalen (2008) nämner även vikten vid att inte 

endast skriva vad som sägs, utan hur det sägs och betonar att ju mer noggrann forskaren är i 

transkriberingsprocessen desto mer användbart material finns att använda under 

bearbetningen. Jag valde därför att transkribera det som sades från respondenten så ordagrant 

jag kunde genom att markera betoningar och hur respondenten använde sin röstdynamik 

under intervjun. Jag valde även att skriva med de gånger som respondenten harklade sig, 

hostade, skrattade och använde sig av kroppsspråket. Efter att samtliga intervjuer var 

transkriberade, skrevs de ut för djupare granskning där jag sökte efter relevanta uttalanden 
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från varje intervjutillfälle, precis som Hassmén och Hassmén (2008) nämner. Jag analyserade 

dessa uttalanden och markerade dem utifrån olika beskrivningskategorier, som sedan blev 

grunden för indelningen i resultatdelen. Under analyseringsprocessen valde jag först att rikta 

extra fokus på de svar som direkt kunde kopplas till mina frågeställningar, för att sedan 

analysera hela intervjun för att förstå hur respondenten förstår området och varför 

respondenten förstår området på just det sättet. De saker som inte hade koppling till 

förståelsen av studiens områden sorterade jag därefter bort i mitt analyseringsarbete.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Inom kvalitativ studie har det nyligen tillkommit två begrepp som man förr använde inom 

kvantitativ studie. Ett av dessa begrepp är reliabilitet, där utgångspunkten är huruvida studien 

är tillförlitlig, pålitlig, noggrannhet och upprepbar och att man som forskare är medveten om 

den tolkning som äger rum i intervjusammahang, och hur detta påverkar resultatet. Den 

tolkning som forskare oftast gör baseras på uttalanden i intervjun samt kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och mimik som äger rum under intervjun som är möjligt att kvalitativt bedöma 

(Hassmén& Hassmén, 2008). Det andra begreppet är validitet. Validitet syftar till i vilken 

utsträckning studien som har genomförts verkligen har undersökt det som den är avsedd att 

undersöka, både utifrån metodval samt innehållet i studien. Samt om det som lyfts är 

meningsfullt i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Hassmén och Hassmén 

(2008) betonar att det alltid är viktigt och nödvändigt att diskutera studiens trovärdighet, både 

när det gäller genomförandet samt även under studiens resultat och diskussionsdel. 

Jag valde att intervjua 5 verksamma förskollärare i utgångspunkt att på bästa sätt kunna få ett 

pålitligt resultat av studien, eftersom jag valde att analysera min studie utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv, som utgår ifrån att jag som forskare ska förstå hur mina 

respondenter förstår mitt studieområde, så ansåg jag att 5 respondenter var ett bra antal. Vid 

varje intervjutillfälle under min studie utgick jag ifrån den intervjuguide (Bilaga 2) jag 

tidigare i arbetet utformade, vilket ledde till att samtliga intervjuer bestod av samma/liknande 

upplägg. Precis som jag nämner i tidigare stycke, så började jag varje intervjutillfälle med 

samma frågor samt avslutade varje intervju med samma frågor, detta för att skapa goda 

förutsättningar för en tillförlitlig studie utifrån att samtliga fick så lika förutsättningar som 

möjligt. Eftersom jag valde att utgå ifrån en halvstrukturerad intervjuform så varierade 

intervjufrågorna (Bilaga 2) från intervju till intervju, vilket kan påverka upprepbarheten 

eftersom det inte är säkert att någon annan forskare skulle ha ställt de följdfrågor jag ställde 

och på så sätt inte fått samma information som jag fick. Detta kan jag såklart inte garantera. 

Varje intervju spelades in, vilket ökar reliabiliteten och bidrar till att studien är mer pålitlig då 

materialet är lagrat från intervjutillfället och bygger inte på några efterkonstruktioner. 

Intervjumaterialet kan även lyssnas igenom vid flertal tillfällen om detta anses behövas, vilket 

ökar noggrannheten.  

Efter varje intervjutillfälle valde jag att transkribera ljudfilerna så snart som möjligt. Detta för 

att på bästa sätt komma ihåg icke-verbala handlingar, så som kroppsspråk, gester och 

ansiktsmimik från respondenten, samt för att undvika att göra efterkonstruktioner och 

misstolkningar för att studien skulle bli såpass pålitlig som möjligt. Jag markerade även i 

texten under transkriberingen när respondenten pratade med högre respektive lägre röst, samt 

när det förekom skratt. Samtliga ljudfilen hade jag sedan för att kunna gå tillbaka till efter att 

transkriberingen ägt rum för att ännu en gång försäkra mig om vad som sades och hur det 

sades för att stärka studiens pålitlighet. 
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För att jag skulle nå så hög validitet som möjligt i min studie utgick jag, som sagt, ifrån min 

intervjuguide (Bilaga 2) i samtliga intervjuer. Min intervjuguide är uppbyggd på sådant sätt 

att mitt syfte med studien samt mina frågeställningar belyses i intervjun vilket resulterade i att 

samtliga svar är kopplade till studiens område. Jag upplevde dock under tidens gång att 

intervjuguiden behövdes uppdateras, eftersom jag insåg efter intervju 1 att vissa frågor 

behövdes omformuleras för att undvika olika tolkningar av frågorna. Eftersom jag valde att 

ställa öppna frågor till respondenterna under intervjutillfällena bidrog det till att svaren blev 

mer varierande än vad jag innan hade tänkt, vilket vidgade resultatet på studien. Genom att 

jag ställde följdfrågor på det som respondenten lyfte bidrog det till att jag säkerställde 

förståelsen mellan mig som forskare och respondentens uttalanden. Dessa delar i intervjun 

anser jag är betydelsefulla för att skapa meningsfullhet i studiearbetet.  

 

4.6 Etiskt ställningstaganden 
I all forskning, oberoende av vilken nivå forskningen görs, bör forskaren vara informerad om 

den forskaretik som den bör ta hänsyn till i forskningen som görs. Dessa riktlinjer är att man 

som forskare ska tala sanning om sin forskning, samt öppet kunna redovisa forskningens 

metoder och resultat. Forskaren ska inte stjäla forskningsresultat av någon annan och heller 

inte bedriva sin forskning på sådant sätt att respondenterna eller andra personer kommer till 

skada (Hassmén& Hassmén, 2008). Vilket är någonting jag kommer att beakta i mitt arbete 

med studien. Forskare bör även ta hänsyn till olika krav innan, under och efter sin forskning 

för att skydda respondenten. Dessa krav nämns nedan, samt på vilket sätt jag tog hänsyn till 

dem i min studie.  

Informationskravet, respondenten ska få ta del av information som rör studien. Denna 

information kan exempelvis vara en övergripande plan över forskningen samt syftet med 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Denna information belyste jag i det informationsbrev 

(Bilaga 1) som skickades till förskolecheferna i början av min studie samt till skolchefen. Jag 

skickade ett informationsbrev till de förskollärare som ville delta, där jag även informerade 

om att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan vilket vetenskapsrådet (2011) 

betonar. Samtlig information skickades via mejl, och till respondenterna förtydligades den 

innan varje intervju. 

Samtyckeskravet, vilket menas att respondenten måste ha samtyckt till forskningen utifrån 

information som rör dennes deltagande. Samtycket skall vara tydligt definierat, preciserat och 

frivilligt samt dokumenteras. Den information som ges innan intervjun kan däremot inte vara 

för preciserad med tanke på den flexibilitet som karaktäriserar den här typen av undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Innan jag tog kontakt med respondenterna tog jag kontakt med 

förskolecheferna i den kommun där intervjuerna förhoppningsvis skulle äga rum. Jag 

informerade dem om vem jag var och syftet med min studie, och utifrån det fick jag deras 

samtycke. I det informationsbrev som sedan skickades till respondenterna innan intervjun 

nämndes samtyckeskravet. Jag betonade vikten vid att de skulle skriva ut informationsbrevet 

för att i lugn och ro kunna gå igenom det innan de skrev under för samtycke. Informationen 

som stod i brevet var en övergripande plan över studien, där inga detaljer presenterades. 

Konfidentialitetskravet, vilket är ett krav som är speciellt viktigt under en 

intervjuundersökning. Vilket menas att samtliga uppgifter blir sekretessbehandlade samt att de 

formuleras på sådant sätt i forskningen att det omöjliggör identifiering (Vetenskapsrådet, 

2011). Detta betonades också i informationsbrevet, och var även någonting som jag tog 

hänsyn till i min transkribering. Jag lade inget fokus deras ålder och skrev heller inte ut den 



18 
 

exakta tid de jobbat i området eller på den förskola de nu var verksamma. Detta för att skydda 

dem så mycket som möjligt. Eftersom jag valde att spela in intervjuerna på min mobiltelefon 

betonade jag för respondenterna att mobilen är lösenordskyddad, och lika så mina dator där 

materialet sedan förflyttades till. Efter varje intervju transkriberade jag materialet så fort som 

möjligt för att sedan ta bort det från mobiltelefonen. 

Nyttjandekravet, viktigt syftar till att informera respondenten om att det insamlade materialet 

endast kommer att nyttjas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav tog 

jag hänsyn till i den mån att jag informerade respondenterna i informationsbrevet att 

materialet endast kommer att användas i mitt examensarbete.  
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5. Resultat och analys 
Syftet med den här studien är att studera den levande dokumentationen som förekommer på 

förskolor, med fokus på barns mänskliga rättigheter och möjligheter till inflytande i 

dokumentationsarbetet i verksamheten. För att göra detta på bästa sätt har jag intervjuat 5 

verksamma förskollärare vid separata tillfällen, där utgångspunkten var att förstå deras syn på 

det hela vilket kommer att presenteras nedan. För att omöjliggöra identifiering kommer 

respondenterna att bli tilldelade fingerade namn. 

Presentation av respondenterna: 

Namn: Verksam sedan: 

Linda Början av 2000 - talet 

Yvonne Mitten av 1990 - talet 

Mona Mitten av 1990 - talet 

Berit  Början av 1990 - talet 

Vanja Slutet av 1970 - talet 

 

Jag har valt att ta med hur länge de har varit verksamma som utbildade förskollärare för jag 

anser att det är relevant inom ämnet dokumentation, eftersom dokumentation är en sådan sak 

som har förändrats under åren. Denna förändring var även någonting som samtliga kom in på, 

antingen via en följdfråga på någonting närliggande eller någonting de själva valde att berätta 

om. 

Under min första intervju fick jag veta att det förekommer en dokumentationsgrupp i den 

kommun intervjuerna ägde rum. Denna dokumentationsgrupp utformades i syfte att 

deltagarna ska skapa en enhetlig dokumentationsform som ska användas på samtliga förskolor 

över hela kommunen. Deltagarna i denna dokumentationsgrupp är bland annat förskollärare 

från olika förskolor över hela kommunen. Detta är någonting som speglar det som 

respondenterna pratar om i intervjuerna och väljer att lyfta under intervjuernas gång.  

 

5.1 Syn på dokumentation 
Samtliga respondenter är medvetna om vad de är skyldiga att göra utifrån förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) relaterat till dokumentation, vilket är någonting alla har som utgångspunkt 

under intervjutillfällena. De anser att dokumentationsarbete är viktigt och betydelsefullt för 

verksamheten, och för samtliga aktörer som vistas där. En respondent betonar särskilt att 

dokumentation är en viktig del i förskolan för att uppmärksamma saker som inte anses 

självklara, då hon syftar främst på kommenterar som barnen kommer med, 
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Yvonne: Jag tycker att dokumentation är viktigt, därför att till exempel man förväntar sig vissa svar, 

alltså man gör ju det om man har genomfört någonting och sen får man ett helt annat svar. ‘Vad var 

roligast?’ .. ‘Ballongerna!’.. Det var ballongerna..  

Det de anser är det viktigaste att få med under ett dokumentationstillfälle är skeendet, vilket 

de formulerar på skilda sätt. En respondent betonar att man som förskollärare ska fokusera på 

processen vid dokumentationstillfället, och inte resultatet av händelsen. Med detta i åtanke 

nämner hon att de gånger som barnens ansikte inte speglar processen är detta ingenting hon 

tar kort på, då består dokumentationen av händer eller andra föremål som symboliserar 

händelseförloppet. Samtidigt som hon lägger till att hon gärna dokumenterar barnens ansikten 

i den dokumentation som ska sättas in i barnens pärmar, hon beskriver att hon märker på 

barnen att de tycker att det är roligt att se på kort där de syns tillsammans med sina vänner. 

Detta nämner även en annan av respondenterna, och menar att en sådan dokumentation kan 

man använda när man utvärderar eller summerar en händelse med barnen för att barnen ska 

kunna fokusera på vad det var som hände istället för vem/vilka som finns med på kortet. För 

att kunna veta hur man ska kunna gå vidare med arbetet i barngruppen, menar hon, att man 

måste förstå vad det är barnen har förstått vilket hon anser att man gör om man lägger fokus 

på barns upplevelser under ett dokumentationstillfälle. Samtliga respondenter använder främst 

kamera som dokumentationsmedel, och kompletterar med penna och papper.  

Dokumentationen kopplas i många intervjuer till de temaarbeten som bedrivs, samt deras 

vardagliga arbetssätt. Respondenterna menar då att dokumentationen både kan bestå av 

dokumentation som klär väggarna, som barn och föräldrar kan se på, men även 

dokumentation till förskollärarna som hjälpmedel för verksamhetens utveckling. Sedan 

nämner även en respondent att det är smidigt att arbeta med dokumentation utifrån ett 

temaarbete, för då får man lättare med alla strävansmål inom olika ämnen. Hon berättar att om 

man synliggör vilka strävansmål som finns, och kopplar det till temaarbetet, har man bättre 

koll på vad som behövs läggas till och även vad man kan ta bort som inte är relevant för 

ändamålet. En respondent pratar kring den bristande dokumentationen i förhållande till ny 

barngrupp, att hon då upplever att dokumentationen kommer i andra hand och att 

omsorgsdelen i verksamheten är det som väger tyngst.  

Trots att respondenterna utgår ifrån samma strävansmål i styrdokument och besitter samma 

skyldighet skiljer sig deras mål med dokumentation till viss del. Några av respondenterna 

anser att eftersom de inte är skyldiga att dokumentera för föräldrarna så är inte det någonting 

som styr dokumentationsarbetet, medan några anser att dokumentation är en betydelsefull del 

av föräldrasamverkan.  

Mona: Jag tycker att dokumentation är en stor del av föräldrasamverkan, och ett .. Ett bra sätt att få 

föräldrarna delaktiga i vad vi gör och så, för det är viktigt att synliggöra det på något sätt för då.. För 

då ger man i alla fall möjlighet .. Ah (Ja), för föräldrarna att se. 

Hon nämner även att föräldrarna ibland får hem dokumentation som är riktat just till dem, och 

att dem uppmanas att läsa dokumentationen för barnen hemma. Detta för att göra barnen 

medvetna om dokumentationen, ge dem möjlighet att se bilderna och på så sätt skapa ett 

tillfälle då barnen har möjlighet att berätta vad de har gjort. Ännu en respondent betonar att 

deras yttersta strävan med dokumentation är att nå ut till föräldrarna, och att detta främst sker 

via kort på barnen eftersom hon anser att det är någonting som föräldrarna uppskattar.  

En annan viktig del i dokumentationsarbetet menar några av respondenterna är 

reflektionsarbetet som sker efteråt, och att detta görs på rätt sätt. En respondent menar, som 
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tidigare nämnt, att man ska reflektera över händelseförloppet och inte resultatet, samt att det 

ständigt är en pågående process, 

Linda: Man ska tänka mycket så där att ‘Hur vart det här, varför vart det si, varför vart det så, hur kan 

vi göra på annat sätt, vart det så vi ville ha det?’. Det är ju ingen vits med dokumentation om du 

liksom bara känner ‘Nu var det klart, nu tar vi nästa’. 

Hon betonar även att dem reflekterar hela tiden, även utanför den satta reflektionstiden, och att 

det är betydelsefullt. Stor del av respondenterna nämner även att dokumentationen i slutändan 

är ett bra hjälpmedel vid kvalitetsredovisning, och menar att ju mer genomtänkt 

dokumentationen som görs i verksamheten är desto mer användbar är den vid 

kvalitetsredovisningen. Dokumentationen ska inte försvinna bland all dokumentation, utan att 

man tänker igenom vad man tar kort på och varför, 

Berit: Det viktiga är våra mål.. Ah (Ja), att påvisa våra mål. Visa att vi gör inte saker bara för 

görandets skull utan att vi har ett tänk med det hela.. Utifrån styrdokument. Ah (Ja), läroplan och våra 

mål från politikerna.  

Hon nämner även i slutet av intervjun att hon är rädd att många sätter upp dokumentation för 

att påvisa att det ser bra ut, men att det inte är det viktiga utan att det viktiga är innehållet i 

dokumentationen. Fler respondenter lyfter att de är väl medvetna om att alla förskolor 

dokumenterar på skilda sätt, vilket några respondenter nämner kan bero på att det inte finns 

några klara riktlinjer att gå efter utan att man får tolka och göra som man själv känner och 

tycker på varje enskild förskola. Samtidigt som de lyfter betydelsen för kontinuerliga 

reflektionstillfällen, då några av respondenterna antingen är relativt nya på den förskola de är 

verksamma eller jobbar på en relativt nyöppnad förskola. De betonar på så sätt att 

reflektionsarbetet är en betydelsefull del för att skapa en gemensam syn i verksamheten. En 

respondent nämner att hon vill uppnå en röd tråd då det gäller dokumentationsarbetet på 

hennes förskola, där samtliga förskollärare dokumenterar på liknande sätt utifrån samma 

värdegrunder.  

 

5.2 Dokumentationens utveckling 
Linda: Förut har man ju liksom tagit kort för korttagandets skull och då blir man lite så där ‘Vad tar vi 

kort på?’. Det är ju inget fotoalbum vi ska göra till barnen utan det är ju faktiskt att vi ska utvärdera 

våran verksamhet och hur dem utvecklar sig i förhållande till det vi erbjuder.  

Så beskriver en respondent dokumentationens utveckling under åren hon har varit verksam. 

Hon betonar även senare i intervjun att den främsta skillnaden mellan dokumentation och 

pedagogisk dokumentation är reflektionsarbetet samt att ta med barnen i dokumentationen för 

att få med barnens reflektioner. Det egna reflektionsarbetet är också viktigt säger hon, men 

menar samtidigt att reflektionsarbetet man gör tillsammans i arbetslaget och i barngruppen ger 

mer i slutändan. Hon betonar därför att den pedagogiska dokumentationen känns mer viktig 

än den tidigare dokumentationsformen, eftersom man får med allas åsikter. Liknande 

utveckling beskriver även en annan respondent och menar att man tidigare tog kort utan att 

det fanns en tanke bakom det tillskillnad från hur verksamheten ser ut idag. Hon menar att 

man nu snarare försöker fånga guldkorn från vardagen där man synliggör barns utveckling för 

att sedan kunna koppla till verksamhetens utveckling. Hon beskriver om en situation då hon 

synliggjorde ett barns utveckling genom att följa barnets intentioner under 

dokumentationstillfället samt anteckna barnets kommentarer, på så sätt blev det pedagogisk 

dokumentation menar hon. Lika väl som man inte ska ta kort för korttagandets skull menar en 

respondent att man inte ska skriva för skrivandets skull och se det som en tyngd i arbetet som 
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förskollärare för då, menar hon, att man tänker fel. Hon beskriver att när hon kom tillbaka till 

förskolläraryrket igen efter några år inom annan verksamhet märkte hon av dokumentationens 

utveckling, 

Vanja: .. Och först tänkte jag nog så där ‘Åh, vad mycket man skriver och till vilken nytta?’ men jag 

ser ju att det är till nytta och just det här.. Ah (Ja), när man står och läser.. Om vi säger när det gäller 

den dokumentation vi gör till föräldrar och barn nu då, så står man och läser på dörren och man hör 

barnens kommentarer och liksom.. Ah (Ja), det är ju det som för en vidare. 

Några respondenter nämner att skrivandet i den pedagogiska dokumentationen sker mer 

medvetet utifrån läroplanen och de mål som finns, tillskillnad från tidigare då man inte var 

lika tydlig med att synliggöra själva målen. En respondent betonar särskilt mycket att hon är 

glad över att läroplanen finns för den synliggör verkligen vad syftet med verksamheten är, och 

betonar att det inte längre handlar om barnpassning. På den tiden, beskriver en respondent, 

handlade det mer enskilt om varje barn kring olika utvecklingsområden. Respondenten tar 

exempelvis upp att ett ämne var motoriken, och att man då skulle utvärdera barnets motoriska 

färdigheter. Hon betonar även att hon tycker att det är skönt att verksamheten ser annorlunda 

ut nu, att fokus ligger mer på vad verksamheten erbjuder barnen kring de olika strävansmålen. 

 

5.3 Barns delaktighet och inflytande 
Alla respondenter är eniga om att barns delaktighet och inflytande är en betydelsefull del, men 

vissa respondenten anser dock att det är någonting som de måste förbättra i verksamheten. De 

är inte nöjda med hur verksamheten ser ut idag, utan längtan efter att hitta ett nytt arbetssätt 

där barnen blir mer delaktiga och får större inflytande. Några av respondenterna beskriver att 

det är genom barnintervjuer som barnen har möjlighet att få inflytande på verksamheten. 

Dessa intervjuer kan antingen äga rum efter en aktivitet, som utvärdering av ett speciellt 

moment på förskolan eller vid överlämning mellan institutioner, 

Vanja: Någon utav oss skriver ut bilder och så får barnen berätta och så skriver vi ner vad dem berättar 

och så sätter vi upp dörrarna så föräldrarna får dokumentationen genom vad barnen har berättat om det 

vi har upplevs och så. 

Hon beskriver att det är så ett dokumentationstillfälle kan gå till, då barnen är delaktiga i 

processen. Hon lägger till att det är dem som väljer bilder, men att de är väldigt noga med att 

inte lägga orden i munnen på barnen utan att de skriver det som barnen berättar. Detta säger 

hon varierar väldigt mycket i mängd, men att det då blir en sak som de tar upp under 

reflektionstiden. Hon betonar även att det är denna sortens dokumentation som är den mest 

betydelsefulla i verksamheten, när de får ta del av barnens egna ord. En respondent beskriver 

att barns inflytande och delaktighet synliggörs utifrån ett demokratiskt arbetssätt. Hon betonar 

även att man som förskollärare ska gå igenom svaren med barnen efteråt för att se så att man 

har förstått rätt, och för att synliggöra för barnen att de har varit med och tyckt till. Hon 

betonar även att barns inflytande och delaktighet används utifrån ett demokratiskt arbetssätt,  

Genom att bjuda in barnen att se på de kort som togs under dokumentationstillfällen skapas en 

lärandesituation, säger en respondent och syftar både på att barnen får möjlighet att se sig 

själva utifrån samt genom att barnen säger någonting som man då som förskollärare tar till sig 

till nästa gång. Hon poängterar samtidigt att hon upplever att det lätt blir en styrd 

dokumentation i verksamheten, och att barnens delaktighet och inflytande på så sätt faller bort 

i processen. Hon menar att man gör bättre och sämre dokumentationer, men att man har nytta 

av varje dokumentation på något sätt, om inte annat så lär man sig någonting utav det. 
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En respondent nämner att barnen har möjlighet att påverka sitt eget deltagande i 

dokumentationen dom gånger de spontant säger att de vill sätta upp någonting på väggarna, så 

som kort eller målade teckningar. Hon säger samtidigt att yngre barn inte har samma 

möjlighet att påverka sitt deltagande i samma utsträckning, vilket är ett område hon vill 

förbättra och vara mer lyhörd på.  

Under några av intervjuerna kom respondenterna in på barnens nekande till deltagande under 

dokumentationsprocessen, men menar samtidigt att detta inte är så vanligt förekommande 

men när det väl förekommer så respekterar respondenterna barnens beslut. De sätt som barnen 

använder för att visa att de inte vill vara med, menar respondenterna, oftast är att de springer 

iväg från kameran, tittar bort eller gömmer sig i händerna. En respondent betonar att när 

barnen visar på det sättet att de inte vill vara med är det nej till korttagning, och ingenting som 

behövs diskuteras. Hon menar att i sin förskollärarroll ska man inte springa runt och jaga 

barnen och ta kort på dem som inte vill, endast för att alla ska vara med, där går gränsen. En 

respondent nämner att hon upplever att det är en svår balansgång, hon tycker att man ska 

respektera barnen men samtidigt menar hon att hon upplever att barnen tycker att det är roligt 

när de sedan ser kort på sig själva som sitter uppe,  

Berit: Ja, att inte vara med på kort har ju barn visat genom att gå undan och ah (ja) gömma sig. Fast 

när det.. Fast när korten sitter på väggen och man påvisar dokumentationen för föräldrarna då .. Då är 

det inte.. Då är dem snarare stolta över det och vill visa sina föräldrar.. Dem som kommer.. Föräldrar 

tycker ju att det är väldigt roligt med dokumentation med bilder och att se sina barn, vad dem gör här 

på förskola.  

En annan respondent menar att detta gäller även när man sätter upp barnens teckningar, att 

man även i dem situationer ska lyssna på barnens åsikter och inte ta någonting förgivet.  

Mona: Även om barnen gör teckningar. Ah (Ja) om vi har gjort någonting och de kanske målar 

någonting, att man frågar, för det kan jag känna att vi inte alltid gör särskilt inte med de yngre barnen.. 

Om vi får sätta upp den på väggen, för det är faktiskt inte alla som vill det, det känner jag är väldigt, 

väldigt viktigt. Jag tror.. Jag känner att vi gör det med de äldre barnen, men med de yngre sätter vi 

bara upp. Men ja, det är ändå viktigt att kolla av att det är okej och så för jag har varit med om att 

någon har blivit jätteledsen.. För den ville ju absolut inte .. Bilden skulle absolut inte vara på väggen 

och då kan jag känna ‘Nej, självklart inte!’ det är ju inte alltid man känner att man vill visa upp. 

 

5.3.1 Hänsynstaganden till barns bästa 
Samtliga respondenter betonar vikten i att inte kränka barn under dokumentationsprocessen. 

Några respondent menar att det viktigaste kring barns bästa vid dokumentation är att lyfta det 

positiva kring varje enskilt barn samt att framhäva glädjen är betydelsefullt. En respondent 

betonar även betydelsen i att dokumentationen är neutral, att samtliga barn framhävs lika 

mycket. 

Hänsynstaganden kring barns bästa kopplingar några respondenter till barns delaktighet och 

inflytande, att det dem nämner kring det området även gäller det här området. Att barnens 

delaktighet och inflytande framhävs med respekt, exempelvis att de inte sätter upp svar från 

barnen som de anser är ofördelaktigt och på så sätt kränker barnen. En respondent menar att 

även om barnen säger någonting ofördelaktigt kan det vara användbart, men då inte som 

öppen dokumentation, 

Yvonne: … Det kan jag faktiskt inte ta med, det kan jag ju inte för då liksom.. Då utsätter jag, eller 

barnen blir utsatta då för att, jag synliggör det.. Sen att jag tar till mig det, det är en annan sak. Jag kan 

inte använda mig av det när jag synliggör dokumentationen, men jag kan ha det om jag dokumenterar 

min egen.. När vi dokumenterar oss själva, vår verksamhet, och det är ju bara vi i arbetslaget som ska 

titta på det, då kan man använda det men inte annars.  
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Hon betonar även längre in i intervjun att det är viktigt hur man formulerar sig i det skriftliga. 

Istället för att skriva att barnen inte klarar någonting, menar hon, att man istället ska uttrycka 

att de håller på att lära sig. En respondent nämner också att det är viktigt att tänka på vilka 

kort man sätter upp, och att korten speglar syftet med aktiviteten. Att sätta upp ett kort som 

anses roligt, i den bemärkelsen att barnet gör någonting som utmärker sig, är inte någonting 

respondenten gör. Där går gränsen, menar hon och betonar att de kort som sätts upp ska stärka 

barnen utifrån barns bästa.  

En respondent nämner även att välja tillfälle för dokumentation är viktigt, att man inte 

avbryter barnen i processen för att de ska kommentera händelsen, utan att man i sådana fall 

väntar med att fråga barnen tills de inte längre är lika koncentrerade på det dem gör.  

 
5.4 Svårigheter och begränsningar 
Utan att det fanns en direkt fråga som belyste de svårigheter och begränsningar som finns med 

dokumentation var det någonting som många av respondenterna lyfte under intervjutillfällena. 

Några av respondenterna nämner tidsbrist, att det är mycket som ska hinnas med både i 

verksamheten och även mycket som ska tas under arbetslagets reflektionstid. Detta nämner en 

respondent leder till att hon känner att hon måste välja dokumentationstillfälle för att 

dokumentationen ska bli gjord, vilket leder till att det är hon och hennes kollegor som väljer 

vad som ska dokumenteras och inte barnen. Detta ser hon som en nackdel i verksamheten. 

Respondenten känner att hon på så sätt också missar att dokumentera det spontana som 

händer i verksamheten, vilken hon tycker är tråkigt. Ytterligare en faktor till att de missar att 

dokumentera det spontana på avdelningen, beskriver hon, är att det endast finns en 

digitalkamera på avdelningen samt att barngruppen är för tidskrävande på andra områden. En 

annan respondent nämner att hon är glad bara de hinner dokumentera över huvudtaget, och 

lägger till att den tid de inte får, får de själva ge sig själva i form av att de jobbar över utan 

betalning för att få till mer reflektionstid. En annan respondent nämner att det ibland händer 

att de sitter hemifrån och jobbar med sådant som egentligen skulle ha gjorts på förskolan, men 

att hon gärna gör det när hon ser vad det bidrar till, 

Vanja: Man gör ju väldigt mycket även utanför arbetstid så, syr dräkter till exempel.. Vi har en låda 

där med dräkter men det vet inte barnen om. Nej, men alltså det är ju för att … Alltså, det genererar i 

så mycket glädje hos barnen och utvecklingen.  

Hon betonar även att de vuxna i verksamheten blir glada och tycker att det är kul. Alla de 

dräkter de syr, berättar hon, är kopplade till det tema de har på förskolan och som är en stor 

del av det dem i nuläget dokumenterar.  

Andra svårigheter som respondenterna nämner att de stöter på i arbetet med dokumentation är 

att de till viss del saknar förutsättningar att kunna utveckla förskolans dokumentationsarbete. 

Detta beror på yttre faktorer, så som saknat wifi- nätverk eller okunskap när det gäller 

tekniska hjälpmedel. Vilket skulle ha hjälpt dem i arbetet med pedagogisk dokumentation, 

genom att lättare kunna involvera barnen i arbetet om de fick bättre tekniska förutsättningar, 

Linda: .. Ja men då fick jag ju ta med det barnet till kontoret då och göra det, och då går man ju ur 

barngruppen med bara ett barn men.. Hade vi liksom haft den möjligheten att sitta inne på avdelningen 

med en laptop till exempel och göra det här, då är man ju med i gruppen och då är det ju lättare att få 

barnen med i dokumentationen. Nu får man ju liksom ta dem de stunder det funkar.  
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Hon beskriver även tidigare under intervjun att det blir mycket spring mellan kontoret och 

barngruppen för att kunna göra dokumentationen så bra så möjligt. Hon känner att det 

enskilda barnets kommentarer om aktiviteter eller händelser lätt kommer bort.  

Några respondenter nämner även svårigheterna i att finna ett dokumentationssätt, då de vet 

vad de förväntas att göra men inte hur de ska gå tillväga. Respondenterna säger att de saknar 

direktiv utifrån, och på så sätt blir dem osäkra i sitt dokumentationsarbete.  

 

5.5 Sammanfattning av resultatdel 
Resultatet av studien visar att samtliga respondenter är väl medvetna om dokumentationens 

förändring och framväxt de senaste åren utifrån förskolans styrdokument, samt hur ett 

välplanerat dokumentationsarbete har betydelse för barnens inflytande och delaktighet i 

verksamheten. Vilket några respondenter anser att de behöver utveckla för att skapa en 

verksamhet där barnen bjuds in mer i dokumentationsprocessen. Några respondenter lyfter att 

barnen är delaktiga genom barnintervjuer, vilket kan äga rum efter en aktivitet, som 

utvärdering av ett specifikt moment på förskolan eller som utvärdering av verksamheten vid 

överlämning mellan institutioner. Flera respondenter kopplar ihop den levande 

dokumentationen på förskolan med det temaarbete som är aktuellt, samt att dokumentationen i 

slutändan är ett bra hjälpmedel vid kvalitetsredovisning.  

Några respondenter menar att de dokumenterar för föräldrarna, för att de ska få en inblick i 

verksamheten och att det är en betydelsefull del av föräldrasamverkan, medan en annan 

respondent betonar att de inte är skyldiga att dokumentera för föräldrarna och att det därför 

inte styr deras dokumentationsupplägg. Samtliga är eniga om att kameran är det mest 

förekommande dokumentationsmedlet, och att skeendet är det dem vill få med under ett 

dokumentationstillfälle. På så sätt betonar vissa respondenter att kameran inte alltid riktas mot 

identifierbara ställen på barnen utan att den kan riktas mot händer eller föremål, som 

symboliserar händelseförloppet.  

Det viktigaste hänsynstagandet utifrån barns bästa i dokumentationen betonar majoriteten av 

respondenterna är att inget barn ska känna sig kränk. De anser att det är deras ansvar att inga 

kort, teckningar eller annat dokumentationsmaterial används där barnen känner sig kränkta 

eller kan bli kränkta. Några respondenter nämner även vikten vid att respektera barnen när de 

signalerar på olika sätt att de inte vill vara med på kort, vilket inte är så vanligt förekommande 

men när det förekommer så ska det respekteras.  

Någonting som framkommer i samtliga intervjuerna, trots att det inte ställs någon fråga 

angående det är svårigheter och begränsningar som de stöter på i arbetet med dokumentation i 

förskolan. De saker som respondenterna lyfter är okunskap och begränsad användbarhet av 

tekniska hjälpmedel, tidsbrist när det både gäller dokumentationen samt för reflektion efter 

dokumentation och att de saknar raka direktiv i utförandet av dokumentation. Några 

respondenter nämner att de är medvetna om vad de är skyldiga att göra, men att de saknar 

riktlinjer på hur de ska gå tillväga i processen, vilket respondenterna anser skapa osäkerhet. 
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5.6 Analys av resultatdel 
Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv på resultatet synliggörs det att samtliga respondenter 

är medvetna om att dokumentation är någonting som bör finnas levande i verksamheten 

utifrån förskolans läroplan, och att barnen ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 

processen (Skolverket, 2010). Majoriteten av respondenterna upplever dock att det området 

bör utvecklas i verksamheten, utifrån sin roll som förskollärare med ett bärande ansvar för 

barns delaktighet och inflytande. Anledningen till att barnen inte är så delaktiga som de 

förväntas att vara i verksamheten utifrån förskolans styrdokument (Skolverket, 2010), kan till 

viss del kopplas till Ribaeus (2014) forskningsresultat. Respondenterna i studien upplever, 

precis som nämns i Ribaeus (2014) forskning, att det beror till viss del på yttre faktorer så 

som tidsbrist, barngruppen samt begränsningar kopplat till tekniska hjälpmedel. Faktorer som 

de med andra ord upplever att de inte har möjligheter att styra över själva, och på så sätt 

upplever dem att barnen blir drabbade. En respondent betonar att hon upplever att det är 

viktigt att förstå vad det är barnen har förstått för att kunna gå vidare i process, och att hon 

upplever att hon får barnens tyckande och tänkande på bästa sätt genom att intervjua barnen. 

Vilket flera respondenter beskriver är ett återkommande inslag i verksamheten, men att de 

upplever att de vill fånga barnens inflytande och delaktighet även på andra sätt. En respondent 

lyfte, utöver barnintervjuer formade utifrån en praktikberättelse, att barnen får känna sig 

delaktiga genom ett demokratiskt arbetssätt då de får möjlighet att göra sin rösthörd genom 

röstning. Konsekvenser av det arbetssätt kan bli att verksamheten endast anpassas för dem 

som tycker som majoriteten i barngruppen, och inte utifrån varje barns bästa (Gustafsson, 

2012). 

Majoriteten av intervjuerna med respondenterna speglar att de kopplar ihop dokumentation 

med temaarbete, och att de på så sätt upplever att de lättare uppnår strävansmålen i 

verksamheten. Några respondenter menar även att dokumentationen är ett bra hjälpmedel för 

kvalitetsredovisning, och betonar vikten vid att dokumentationen bör vara välgjord och på så 

sätt kan användas till fler ändamål. Lenz Taguchi (2013) beskriver skillnaden mellan 

pedagogisk dokumentation och annan dokumentation i förskolan och menar att pedagogisk 

dokumentation är framåtsyftande, precis som respondenterna uppfattar dokumentationens 

breda användbarhet i senare skeden.  

Många av respondenterna beskriver att de upplever svårigheter i att räcka till, och hittar därför 

lösningar på problemet som innefattar utökad arbetstid som de själva får stå för. 

Respondenterna i studien poängterar även att de upplever att det saknas direktiv och riktlinjer 

att få efter när det gäller tillvägagångssättet av pedagogisk dokumentation, vilket de anser 

försvårar arbetsprocessen genom att det skapar en osäkerhet. Lenz Taguchi (2000) menar att 

ett bestämt tillvägagångssätt inte är relevant för lyckad pedagogisk dokumentation utan att det 

handlar om att besitta en djupare förståelse som förskollärare snarare än att ha ett välutformat 

arbetssätt att jobba utefter. Respondenternas brist på direktiv kan även kopplas till deras olika 

tolkningar av uppdraget, vilket bidrar till att de riktar dokumentationen mot olika aktörer, på 

olika sätt. Medan en respondenter anser att de inte har skyldighet att dokumentera för 

vårdnadshavare utifrån styrdokumenten, menar andra respondenter att dokumentation är ett 

bra sätt att nå vårdnadshavare och bjuda in dem i verksamheten. Detta speglar det 

tolkningsutrymme som finns angående fenomenet dokumentation i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) och i stöddokumentet utifrån pedagogisk dokumentation (Skolverket, 

2012).   

I resultatet beskrivs även respondenternas positiva inställning till reflektionsarbetet utifrån 

dokumentation i förskolan vilket Lenz Taguchi (2000) nämner är en avgörande del för att 



27 
 

dokumentationen ska bli pedagogisk. Några respondenter belyser att de upplever att 

reflektionsarbetet i arbetslaget är betydelsefullt, utifrån att de är relativt nya på den förskola 

de är verksamma eller att de är verksamma på en relativt nyöppnad förskola och på så sätt vill 

hitta enhetligt sätt att jobba på. Genom att börja från början när det gäller reflektionsarbetet i 

arbetslaget, menar både Lenz Taguchi (2000) och Svenning (2011), ges en god förutsättning 

för att lättare förbättra verksamheten på långsikt. Precis som Svenning (2011) nämner, att man 

måste komma underfund med sitt eget synsätt och sina dolda föreställningar för att kunna 

utvecklas både individuellt som förskollärare men även utveckla verksamheten, betonar även 

några av respondenterna. I resultatet beskriver respondenterna att de upplever att 

dokumentation får dem att se nya saker genom att lyssna på barnen under ett 

dokumentationstillfälle. Även de gånger som barnen säger någonting ofördelaktigt som inte 

kan användas utåt, berättar en respondenten att hon tar till sig det som barnen sade för att 

utveckla verksamheten. Vilket speglar att läroplanen för förskolan (2010) ständigt finns i 

bakhuvudet, samt barns åsiktsfrihet och att deras åsikter ska tas till vara på (Hammarberg, 

2006). 

I resultatet av studien speglas ständigt respondenternas medvetenhet om att det är 

verksamheten som ska utvärderas i slutändan och att de upplever att ansvaret ligger hos dem i 

sin roll som förskollärare. En respondent betonar särskilt den trygghet hon upplever med att 

ha förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som riktlinje att gå efter, vilket man kan dra en 

parallell med det som nämns ovan, att det inte finns så många andra riktlinjer att följa. Bjervås 

(2011) beskriver i sitt forskningsresultat att förskollärarna i hennes observation bedömde sig 

själva i sin yrkesroll utifrån hur väl de kände att de uppnådde de strävansmål som finns, vilket 

kan bli en konsekvens av att förskollärare upplever att de besitter det främsta ansvaret att 

verksamheten ska utvecklas utifrån varje barns bästa. Lika väl som Ribaeus (2014) 

forskningsresultat går att koppla till resultatet i den här studien, att förskollärare känner att de 

har svårt att utveckla sitt pedagogiska arbete på grund av yttre faktorer som spelar roll, kan 

även Bjervås (2011) forskningsresultat kopplas med utgångspunkt att förskollärare utvärderar 

sig själva i sin yrkesroll för att nå en utvecklande verksamhet anpassad för samtliga.  

Alnervik (2013) och Svenning (2011) tar upp hur betydelsefullt det är att informera barnen 

om hur, varför och när dokumentationen äger rum, utifrån ett etiskt förhållningssätt. Detta är 

inte någonting som respondenterna lyfter under de intervjuer som presenteras i resultatet. I 

resultatet uppfattas snarare att respondenterna upplever att barnen är bekväma med 

dokumentation. Bjervås (2011) upptäckte i sitt forskningsarbete att förskollärarna inte tog 

något tydligt ställningstagande under själva fotograferingen, vilket kan kopplas till studien 

med utgångspunkt att respondenternas ställningstagande snarare togs vid hantering av 

dokumentationsmaterialet. Samtliga respondenter var eniga om att de upplevde att det var 

skeendet och händelseförloppet som de ville få med från ett dokumentationstillfälle, samt 

positivitet och glädje. Några respondenter beskriver att kort och dokumentation hör ihop, och 

att de har uppfattat att det är någonting som uppskattas av såväl vårdnadshavare som barn i 

verksamheten, och att vårdnadshavarna blir glada av att se sina barn på kort. Vissa 

respondenter upplever dock att de inte alltid behöver ta kort på identifierbara ställen på 

barnen, utan att kameran kan riktas mot händer och andra föremål som fångar skeendet. 

Kameran kan därför riktas mot ansiktet om det speglar processen, vilket kan uppfattas som att 

det är förskollärarna i verksamheten som avgör det och inte barnen. Det förhållningssättet kan 

lyftas och diskuteras utifrån barns mänskliga rättigheter i verksamheten (Hammarberg, 2006) 

samtidigt som det bekräftar Bjervås (2011) forskningsresultat. Respondenterna lyfter 

betydelsen i att inte kränka något barn i dokumentationens senare skede, och kopplar det 
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utifrån vilka kort de väljer att använda samt att alla barn framhävs lika mycket i den 

dokumentation som presenteras för vårdnadshavare och barn. De betonar med bestämdhet att 

inget barn ska utsättas för kränkande behandling vid dokumentationen, vilket kan kopplas till 

artikel 2 i Barnkonventionen där det poängteras att inget barn ska utsätta för diskriminering 

samt att alla barn är lika mycket värda (Hammarberg, 2006). De lyfter även betydelsen i att de 

ska respektera barns åsikter då de uttrycker huruvida deras teckningar ska sättas upp på 

väggen eller inte, samt om de med kroppsspråk signalerar att de inte vill delta på kort. Vilket 

speglar att respondenterna är medvetna om barns egenvärde och att barns åsikter är 

betydelsefulla (Hammarberg, 2006), men att det kan tolkas att det görs i den mån de uttrycker 

sina åsikter och visar vad de vill själva. 

 

5.6.1 Slutsats 
De slutsatser som kan dras efter presentationen av resultat och analys är att dokumentation är 

någonting som diskuterar mycket på förskolor, och att samtliga tycker att det är en viktig del i 

verksamheten. Samtliga anser att deras dokumentationsarbete är någonting som ständigt 

diskuteras och reflekteras kring i förskolan, samt att det är en bidragande faktor till att 

dokumentationsarbetet blir pedagogiskt. Dokumentationsarbete kopplas även i många fall till 

det temaarbete som finns på förskolor, och att denna dokumentation kan gestaltas på skilda 

sätt. 

Dokumentation är även någonting som har förändrats väldigt mycket under de senaste åren. 

Man går mer och mer ifrån att bedöma barnens färdigheter till att istället synliggöra vad 

verksamheten erbjuder barnen kring de olika strävansmålen, vilket anses positivt.  

Det samtliga tycker är viktigt att fånga under ett dokumentationstillfälle är skeendet av 

händelsen och händelseförloppet, vilket är det de väljer att fokusera på under 

dokumentationstillfällen och blir därför en avgörande faktor till vad eller vem 

dokumentationsmedlet riktas på. Barns delaktighet och inflytande anses vara en viktig del i 

arbetet med dokumentation, men samtidigt någonting som bör utvecklas. Det som erbjuds i 

nuläget anses inte tillräckligt för att ge samtliga barn inflytande och delaktighet i 

dokumentationsprocessen, och det icke- verbala lyssnandet är något som bör bejakas mer i det 

pågående arbetet. En viktig aspekt i arbetet med dokumentation är att inget barn ska kränkas, 

eller känna sig kränkt, vilket formar det hänsynstaganden som respondenterna förhåller sig till 

i dokumentationsarbetet. Barnens ord och ställningstagande är någonting som värdesätts.  

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån arbetet kring dokumentation är att majoriteten av 

respondenterna saknar direktiv, eller ett arbetssätt som de kan arbeta utefter. Saknaden av 

direktiv och raka riktlinjer gör att förskolor tolkar uppdraget på olika sätt, och på så sätt skiljer 

sig dokumentationen från förskola till förskola, vilket i sin tur kan bidra till jämförelse och 

presentationsångest och känslan av att aldrig göra tillräckligt. Saknaden av fungerande teknik 

eller hjälpmedel kring teknikens funktion är saker som begränsar dokumentationens 

utveckling. Tidsbrist är en annan betydelsefull faktor som påverkar arbetet med 

dokumentation. Tidsbristen leder till att den tid som ej erbjuds får skapas på egen hand, i form 

av reflektionstid utanför arbetstid eller ta med arbetet hem.  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att kritiskt granska min studie, och på ett diskuterande sätt 

resonera kring val och genomförande av metod samt föra ett resonemang kring resultatet och 

min resa under studiens gång. Jag kommer att förhålla mig till den forskning som tidigare 

nämns i studien, samt lyfta frågor som har väckts hos mig under studiens gång och föra ett 

resonemang kring dem.  

  

6.1 Metoddiskussion 
För att på bästa sätt uppnå mitt syfte med studien och få svar på de frågeställningar jag utgick 

ifrån valde jag att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden intervju. Den 

intervjuform som speglade mina intervjuer var en halvstrukturerad intervjuform, vilket menas 

att jag hade förberett huvudfrågor till intervjuerna med hjälp av min intervjuguide (Bilaga 2) 

och att dessa huvudfrågor kompletterades med följdfrågor som växtes på plats. Valet av 

forskningsmetod och intervjuform speglar även det fenomenografiska perspektiv min studie 

utgår ifrån (Hassmén& Hassmén, 2008).  

I början av min studie bestämde jag mig för att ha en strukturerad intervjuform, vilket jag 

längre in i studien bestämde mig för att ändra vilket jag är glad över. En strukturerad 

intervjuform hade troligtvis också gett mig svar på mina frågeställningar, men tack vare att 

jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuform fick jag större möjlighet att förstå vad 

det var mina respondenter förstod genom att ställa frågor anpassade till varje intervju. Dalen 

(2008) betonar att en forskare ska ha en god förmåga att lyssna till det som respondenten 

berättar och vara genuint intresserad av det som sägs, och eftersom jag valde att använda mig 

av ett fenomenografiskt perspektiv då utgångspunkten är att förstå hur det är respondenterna 

förstår fenomenet och vilka uppfattningar som finns, så blev jag mycket närvarande under 

intervjuerna. Jag känner att jag med hjälp av de följdfrågor som väcktes, fick möjlighet att 

förstå varje respondent på ett djupare plan.  

Ett dilemma jag mötte under de veckor jag hade mina intervjuer var att de första intervjuerna 

formade mig mycket som forskare. De frågor som jag kände fångade mina första respondenter 

blev frågor jag själv var bekväm med att ställa och på så sätt fick välformulerade svar av 

samtliga. Medan de frågor som jag kände skapade en obehagskänsla hos de tidiga 

respondenterna var frågor jag vid senare intervjuer blev osäker på att ställa, vilket även gjorde 

att respondenterna blev osäkra. Om tid hade funnits hade jag valt att göra en provintervju, 

som Dalen (2008) tar upp, för att prova intervjuguiden och de frågor jag hade formulerat ifall 

någon fråga behövdes formuleras om och även för att känna på rollen som intervjuare.  

Ett återkommande inslag under intervjuerna var att respondenterna ville visa upp den 

dokumentation som klädde deras väggar, vilket jag också gjorde. Trots att man som forskare 

själv anser sig klar efter intervjutillfället, ska man tänka på att ta tid att avsluta samtalet efter 

att intervju är genomförd och inte skynda iväg (Dalen, 2008), vilket jag känner att jag inte 

gjorde. De tillfällen jag blev erbjuden att ta en titt på deras dokumentation gjorde jag det, och 

tillsammans med respondenten tog jag den tid som behövdes. Deras erbjudande fick mig att 

fundera kring observation som metodval, och att det hade kunnat vara ett smart sätt att 

komplettera intervjuerna med. Ifall examensarbetet hade sträckt sig under länge tidsperiod 

hade jag valt att använda mig av observationer som komplement till de intervjuer som ägde 

rum, och på så sätt fått ett bredare perspektiv på fenomenet dokumentation utifrån 

respondenternas arbetssätt.  
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Genom att spela in intervjuerna som ljudfiler fick jag i efterhand möjlighet att lyssna efter 

betoningar och andra läten som var avgörande för min förståelse för hur respondenterna 

förstår fenomenet dokumentation, vilket även hjälpte mig att komma ihåg gester, mimik och 

andra icke-verbala händelser som inträffade under intervjunsgång (Hassmén& Hassmén, 

2008). De inspelade filerna hjälpte mig mycket i transkriberingen av intervjuerna, och 

eftersom samtliga respondenter godkände att intervjun skulle spelas in så hade jag samma 

förutsättning att i efterhand bearbeta och förstå intervjuerna. Om jag hade valt att videofilma 

intervjun hade jag såklart fått en mer detaljerad bild att utgå ifrån i min transkribering, men 

det var ingenting jag övervägde i det skedet, och ingenting jag heller saknade under 

bearbetningsprocessen.  

Tack vare att jag fick möjlighet att intervjua 5 verksamma förskollärare, och få en inblick i 

deras uppfattning av dokumentation berikades jag som blivande förskollärare i den mån att 

jag fick möjlighet att ta del av andras tolkningar, uppfattningar och föreställningar av 

dokumentation som fenomen. Om jag hade haft möjlighet att göra om undersökningen, och de 

intervjuer jag genomförde, hade jag först och främst tagit mig tid att genomföra en 

provintervju (Dalen, 2008) för att känna mig mer säker i min roll som intervjuare samt 

diskutera frågorna tillsammans med en verksam förskollärare. Under några av intervjuerna 

inträffade händelser som jag i efterhand kan känna påverkade intervjuerna och det material 

som spelades in. Ingen av dessa händelser som inträffade kunde varken jag och 

respondenterna styra över, och på så sätt är det svårt att säga att jag skulle ha gjort det ogjort 

om jag fick göra om intervjun. Dessa händelser var bland annat en dammsugare i bakgrunden, 

vilket blev ett irriterande ljud i ljudfilerna men som troligtvis inte påverkade innehållet i 

intervjumaterialet. En annan händelse som inträffade var att en kollega till en av 

respondenterna kom in under intervjutillfället, och intervjun fick därför ta en oplanerad paus. 

För att undvika det hade vi kunnat sätta upp en lapp på dörren att rummet var upptaget, eller 

informera alla i arbetslaget vart vi satt någonstans.  

Eftersom dokumentation är aktuellt i verksamheten, och ständigt någonting som förändras, 

anser jag att det var svårt att gå in i intervjuerna och bortse ifrån mina egna föreställningar 

samt inställning till fenomenet. Jag var väldigt noga med hur jag formulerade mina frågor för 

att inte respondenterna skulle känna sig obekväma, och tycka att det snarare blev ett förhör än 

en intervju. Vilket jag tycker att jag lyckades med, bortsett från att vissa områden var svårare 

att gå in djupare på än andra. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien är att studera den levande dokumentationen som förekommer på 

förskolor, med fokus på barns mänskliga rättigheter och möjligheter till inflytande i 

dokumentationsarbetet i verksamheten. Det perspektiv som speglar studien är det 

fenomenografiska perspektivet, där utgångspunkten är att forskaren ska försöka förstå vad det 

är respondenterna förstår kring fenomenet (Hassmén& Hassmén, 2008). För att förtydliga 

syftet och lättare studera dokumentation som fenomen har studien utgått ifrån följande 

frågeställningar:  

● Vart riktas dokumentationsmedlet under dokumentationstillfället? 

● På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationen på förskolan? 

● Vilka etiska hänsynstaganden tas från förskollärare utifrån barns bästa i 

dokumentationsarbetet? 
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Samtliga respondenter nämnde att dokumentation är en viktig del i arbetet, samt att de var 

medvetna om att de är skyldiga att dokumentera utifrån de riktlinjer som de har att förhålla sig 

till i verksamheten (Skolverket, 2010). Utifrån mina intervjuer med mina respondenter, och 

det som sades i intervjuerna, kan jag tolka att deras förhållande till dokumentation skiftar. En 

respondent beskrev att hon var nöjd med det dokumentationsarbete som utformades på hennes 

förskola, och kopplade dokumentationen oavbrutet till deras arbetssätt och temaarbete. Under 

intervjun kände jag att vi stundtals lämnade ämnet, men efter transkribering så förstod jag att 

hon kopplade ihop ett lyckat dokumentationsarbete med ett lyckats arbetssätt i verksamheten, 

och att det var hennes sätt att se på dokumentation. Dessa kopplingar gjordes även i andra 

intervjuer, då i förhållande till att de upplevde att dokumentationsarbetet, och även det 

vardagliga arbetssättet, kunde utvecklas. Genom att koppla dessa saker samman anser jag 

både kan ses positivt men även som problematiskt, beroende på vad man använder 

dokumentationen till. Om de dokumenterar utifrån samma inställning till pedagogik som Lenz 

Taguchi (2000), att det är någonting som kan göras om, göras bättre och leda till en 

förändring, så är sammankopplingen positiv. Men om respondenterna endast anser att det 

bristande dokumentationsarbetet är en konsekvens av en bristande verksamhet, utan att se vad 

som bör göras kan jag anse att sammankopplingen blir problematisk, om det ena inte leder till 

det andra. Några respondenter betonade även att de upplevde att de kunde utveckla barns 

delaktighet och inflytande i dokumentationsarbetet, vilket kan vara en konsekvens av att de 

själva var osäkra på hur dokumentationsarbetet skulle iscensättas i brist på riktlinjer. Detta 

drar jag kopplingar till det som Lenz Taguchi (2000) nämner, att hon anser att det inte kan tas 

fram riktlinjer att följa utan att det kräver en djupare förståelse än så. Utifrån mina 

uppfattningar av det som mina respondenter beskrev är att de saknar verktyg och tips på hur 

de ska kunna jobba med pedagogisk dokumentation, snarare än att de ska ha en mall att följa. 

Eftersom några respondenter belyser vikten i reflektionsarbetet på förskolan, och då främst 

reflektionen som äger rum i arbetslaget, tolkar jag det som att de anser att det behövs utifrån 

ett framåtsträvande dokumentationsarbete - att de vill komma framåt, och att de då anser att 

reflektionen har en betydelsefull del i det. Vilket Lenz Taguchi (2013) nämner som någonting 

positivt.  

Barns delaktighet och inflytande uppfattas som en viktig del för samtliga respondenter, trots 

det kan jag tolka utifrån intervjuerna att det är en svår sak att iscensätta. Det mest 

förekommande är att barnen får möjlighet att skapa praktikberättelser utifrån en aktivitet eller 

händelse, där barnen får möjlighet att beskriva hur de upplevde aktiviteten som sedan bildar 

dokumentationsmaterial. Detta var någonting som majoriteten av respondenterna nämnde 

under intervjutillfället, och jag undrar varför det är just detta sätt som främst används i 

utgångspunkt att få barnen delaktiga i dokumentationsarbetet? Är det någonting som har lyfts 

i kommunen, och som samtliga förskolor valde att införa? Svenning (2009) lyfter i sin bok att 

barns inflytande och delaktighet kan betyda att barnen får styra korttagningen under 

dokumentationsarbetet eller att barnen har egna dokumentationspärmar/anteckningsblock där 

förskollärarna, efter önskemål från barnen, skriver ner det barnen vill anteckna efter 

aktiviteten. Dessa sätt som Svenning (2009) belyser verkar inte vara vanligt förekommande i 

verksamheten utifrån det som respondenterna lyfter under intervjutillfällena, jag frågar mig 

själv om även det kan vara en konsekvens av att respondenterna saknar riktlinjer i arbetet med 

pedagogisk dokumentation? Utöver att det förekommer intervjuer med barnen i barngruppen 

beskriver en respondent att de jobbar mycket utifrån ett demokratiskt arbetssätt, där de 

använder röstning som ett förekommande inslag med barnen, vilket analyseras tidigare i 

arbetet utifrån Gustafsson (2012) synsätt kring barns bästa. När frågan ställdes angående 

barnens inflytande och delaktighet under dokumentationen vid intervjutillfällena, kopplade 



32 
 

några respondenter detta till barnens delaktighet och inflytande under det vardagliga arbetet. 

Vilket ännu en gång bevisar att respondenterna kopplade ihop dokumentationsarbetet och 

förskolans arbetssätt i intervjusvaren. En annan anledning kan vara respondenterna ansåg att 

intervjufrågorna (Bilaga 2) öppnade upp för att beskriva förskolan som helhet och inte endast 

utifrån dokumentation, vilket bidrar till en lärdom för mig då jag i fortsättningen ska tänka på 

att poängtera innan intervjun vilket område intervjun kommer att beröra samt betona detta 

under intervjuns gång. 

Respondenterna är överens om att det är skeendet som de vill fånga med hjälp av 

dokumentation, och att det är en bidragande faktor till vem eller vad de väljer att rikta 

dokumentationsmedlet på. Än en gång förmedlas att det endast är de vuxna i verksamheten 

som sköter dokumentationen, och att barnens har möjlighet att påverka sitt eget deltagande de 

gånger de uttrycker det själva. Respondenterna beskrev att de respekterar barnens nej, och att 

de är medvetna om att de ständigt ska tolka barnens kroppsspråk om de vill vara med på kort 

eller inte, vilket jag tolkar som positivt. En respondent beskrev att hon respekterar barnens 

ställningstagande under dokumentationstillfället men att hon även är medveten om att barnen 

tycker att det är roligt att vara med på kort som sitter uppe på väggen, och att det är någonting 

som även uppskattas av vårdnadshavare. Detta speglar en komplexitet utifrån 

dokumentationens syfte, och i förlängningen kan detta leda till att inget tydligt 

ställningstagande tas åt något håll eftersom respondenten vill göra samtliga aktörer nöjda. Att 

göra samtliga aktörer nöjda i en fråga som rör barns bästa kan jag tolka som problematisk, 

eftersom det endast är barnet själv som vet sitt bästa och att det inte ska påverkas av vad några 

andra tycker och tänker.  

Någonting som nämns i resultatet, som inte speglar de frågeställningar som syftet utgår ifrån 

är svårigheter och begränsningar kring dokumentation samt dokumentationens utveckling. 

När jag utformade min intervjuguide samt frågor inför intervjuerna (Bilaga 2) nämner jag 

ingenting kring detta och det var heller ingenting jag tänkte på i det skedet. När detta sedan 

togs upp under samtliga intervjuer insåg jag att det var betydelsefullt för presentationen av 

resultatet. De svårigheter och begränsningar som nämns i intervjuerna samt de gånger de 

nämner dokumentationens utveckling fick under transkriberingen relevans för mitt syfte och 

mina frågeställning, och inte minst utifrån ett fenomenografiskt perspektiv då utgångspunkten 

är att förstå hur respondenten förstår fenomenet. På så sätt fick jag därför vidta ett sidospår i 

resultatbeskrivningen.  

Precis som nämns i början av resultatdelen finns det en dokumentationsgrupp i den kommun 

som intervjuerna ägde rum, vars syfte är att utforma ett enhetligt sätt att dokumentera på som 

gäller samtliga förskolor i kommunen. Detta tror jag också kan vara en bidragande faktor till 

att respondenterna pratar mycket kring riktlinjer i intervjuerna, för att de vet att de snart 

kommer att få några vilket de ser framemot. Utifrån intervjuerna som jag hade med 

respondenterna tolkar jag det som att de är villiga att utveckla sin dokumentation, vilket är en 

god förutsättning för att det ska fungera. Deras kommande utvecklingsarbete kan kopplas till 

det Lenz Taguchi (2000) nämner i sin avhandling, att en ny pedagogisk modell eller program 

endast kan fungera om förskollärarna hängivet tror på det vilket jag tolkar att dem gör.  

Med utgångspunkt i de föreställningar jag hade innan jag påbörjade denna studie anser jag att 

studien har berikat mig på många plan, både privat och i min kommande yrkesroll. Vikten i 

barns delaktighet och inflytande i dokumentationsarbetet är någonting jag kommer bära med 

mig in i rollen som förskollärare. Jag har även fått kunskap om dokumentationens komplexitet 

genom att ha gjort den här studien, vilket bekräftar mina tidigare upplevelser av fenomenet 

dokumentation. Jag känner att jag har fått svar på mitt syfte och de frågeställningar min studie 
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utgår ifrån, trots att vissa områden var mer känsliga att beröra än andra under 

intervjusammanhangen. 

Tidigt i mitt arbete belyser jag den djärva parallellen mellan förskolan som verksamhet och 

realityserien “Big Brother” som Svenning (2011) nämner. Jag lyfter detta i förhoppning att 

förskolan har mer riktlinjer att följa än vad ”Big Brother” har, vilket bidrar till att det är mer 

skillnader än likheter. Detta kan jag nu med säkerhet också bekräfta. Samtliga respondenter 

betonar vid flertal tillfällen vikten i att inget barn ska känna sig kränkt i förskolan, att samtliga 

barn ska känna att de blir respekterade för deras ställningstagande när det gäller 

dokumentationen. Detta tar respondenterna hänsyn till både i val av bilder samt vad de väljer 

att skriva i den dokumentation som sätts upp, tillskillnad från medier där det inte tas alls lika 

mycket hänsyn till vad som skrivs om de människor som medverkat i realityserier (Svenning, 

2011). Reflektionsarbetet kring dokumentation lyfter samtliga respondenter som 

betydelsefullt för att kunna skapa ett dokumentationsarbete som ständigt utvecklas och 

förbättras, vilket också bekräftar att förskolan som verksamhet är i ständig förbättring vilket 

skiljer sig från ”Big Brother” där programidén är att människor ska bli bevakade dygnet runt 

av kameror. Den ständiga kamerabevakning som ”Big Brother” har är någonting som 

respondenterna beskriver som en metod som tas bort mer och mer från förskolan, där syftet 

istället är att dokumentera kvalitativt snarare än kvantitativt.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Om jag hade haft tid och möjlighet skulle jag ha forskat mer ingående om 

dokumentationsgruppen, och hur deras arbete går till i utformning av den gemensamma 

dokumentationsmallen. Eftersom detta var någonting jag fick vetskap om under studiens gång 

hade jag inte möjlighet att forska vidare i detta, vilket jag anser är ett förslag för vidare 

forskning. Samt följa upp det förändringsarbete som sker på varje förskola när detta sedan 

verkställs.  

Ytterliga förslag på vidare forskning är att göra observationer parallellt med intervjuerna, för 

att på ett djupare plan förstå hur respondenterna förstår, och även hur de iscensätter det de 

förstår i praktiken, inom fenomenet dokumentation. Samt att på något sätt även få in barnen i 

forskningsmaterialet, eftersom studien främst handlar om dem. Hade varit intressant att få 

med deras tankar, känslor och uppfattningar om dokumentationen som verktyg i 

verksamheten.  
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Bilaga 1: Information inför intervju 
Hej! 

Mitt namn är Emelie Tolf och jag utbildar mig till förskollärare på Karlstad Universitet. 

Under våren skriver jag ett examensarbete om demokrati och barns rättigheter i förskolan, 

med fokus på dokumentation. Syftet med den här studien är att studera den levande 

dokumentationen som förekommer på förskolor, med fokus på barns mänskliga rättigheter 

och möjligheter till inflytande i dokumentationsarbetet i verksamheten.  

Jag vill tacka dig för att du medverkar i en intervju och på så sätt hjälper mig att genomföra 

den här studien. För att jag på bästa sätt ska kunna bearbeta intervjun i efterhand kommer jag 

att spela in samtalet mellan oss. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till utomstående 

och heller inte nämnas i studien. Det material du bidrar med kommer formuleras på sådant 

sätt att det omöjliggör identifiering. 

Jag vill betona att du när som helst kan välja att avbryta din medverkan och att jag då inte 

kommer att använda det material som du har bidragit med.  

För att jag ska veta att du har tagit del av den här informationen vill jag att du skriver under 

med din namnteckning för samtycke samt kryssar i rutan om det är okej för dig att intervjun 

spelas in. 

 

Här med ger jag mitt samtycke till intervju: 

Namnteckning:______________________________________ 

  

Jag godkänner att intervjun spelas in. 

 

 

  

 

  



II 
 

Bilaga 2: Intervjuguide + Intervjufrågor 

Områden jag kommer att beröra under mina intervjutillfällen är: Förskollärarnas syn på 

dokumentation, pedagogisk dokumentation, barns inflytande och delaktighet i 

dokumentationsarbeten. Jag kommer även att beröra barns mänskliga rättigheter, och vilka 

hänsynstaganden som förskollärarna tar utifrån det. 

 
Inledande frågor: 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Har du erfarenhet av att jobba i fler kommuner/ förskolor? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 Vad vill du bidra med i ditt arbete som förskollärare? 

 

Utifrån dokumentation 
 På vilket sätt kan man jobba med dokumentation i förskolan? 

 Berätta hur ni jobbar med dokumentation! 

o Berätta hur ett dokumentationstillfälle kan se ut! 

o Vilka dokumentationsmedel används på den här förskolan?  

o Vilket medel använder du helst? Varför? 

 I vilken utsträckning diskuterar ni de dokumentationsmedel ni använder?  

 Berätta vad du tycker är viktigt att få med under ett dokumentationstillfälle? 

 Berätta vad du tycker är viktigt efter ett dokumentationstillfälle? 

o Hur bearbetar och använder ni dokumentationen när den är klar? 

 Jobbar ni med dokumentation på olika sätt beroende på vem dokumentationen ska 

vända sig till? 

 Berätta vad du anser är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 

dokumentation? 

o Hur skulle du förklara pedagogisk dokumentation? 

 Kan du berätta om något tillfälle eller situation där dokumentationen har lyckats bra? 

 

Utifrån barns mänskliga rättigheter 
 Berätta hur ni jobbar med barnens inflytande och delaktighet inför/under/efter 

dokumentationen! 

o Exempelvis vid val av dokumentationsmedel? 

o Exempelvis vid inflytande av motiv. Vad barnen vill/ tycker ska bli 

dokumenterat. 

o Exempelvis i reflektionsarbetet. 

 Berätta hur barn i er verksamhet har möjlighet att påverka sitt eget deltagande i 

dokumentationen! 

 Vilka hänsynstaganden tycker du är bra att man tar utifrån barns bästa under 

dokumentationen? (Barns bästa: Val av dokumentationstillfälle, undvika kränkning) 

 Anser du att samtliga på er förskola har samma/liknande värdering och inställning till 

dokumentation? 

o Hur säkerställer ni det? 

 Anser du att all slags dokumentation är bra för barn? 

o Inte? Hur vet du när det inte är det? 

 

 

 



III 
 

Avslutande frågor 
 Är det någon fråga du tycker att jag har glömt att ställa, någonting du själv vill ta upp 

angående dokumentation? 

 Är det någon fråga du anser att du vill diskutera mera? 

 

  



IV 
 

Bilaga 3: Tackbrev 

Hej XXX! 

Jag vill tacka dig för din medverkan som respondent i mitt examensarbete. Intervjun kommer 

endast att användas i samband med detta, och det är bara jag som kommer att ha tillgång till 

materialet under transkribering.  

 

Mitt arbete kommer att lämnas in i början av juni, och kring midsommar kommer arbetet att 

vara tillgängligt att läsa på Karlstad Universitets hemsida, du hittar länken nedan. I samband 

med detta kommer även allt intervjumaterial att förstöras.  

 

Med vänlig hälsning 

Emelie Tolf 

 

Länk till sidan uppsatssidan: http://kau.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf 

http://kau.diva-portal.org/smash/searchadthe.jsf

