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Abstract 

The aim of this study is to retrieve knowledge about how teachers in the preschool talk about 
children’s participation and influence in the work of pedagogical documentation, and what 
they think about children’s integrity associated whit it. I have used qualitative interview as 
method, and I have interviewed five teachers from four different preschools. The result from 
my study shows that the teachers don’t see so much of children’s participations and influence 
in the work of pedagogical documentation. One contributor to that they think is the less of 
time. The teachers however, would like to let the children take more part of and have more 
influence in the documentation. They also believe that documentation cannot be pedagogical 
until you’ve done something whit it. When it comes to children’s integrity in the pedagogical 
documentation, the teachers feel like they don’t see to it as much as they should do. The 
teachers have a clear view on what pedagogical documentation is and how children’s 
participation and integrity should be in it, but they aren’t there just yet. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur förskollärare tänker om barns 
delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen, samt hur de tänker om barns 
integritet i samband med den. Jag har använt mig av en kvalitativ intervjustudie, där jag har 
intervjuat fem stycken förskollärare från fyra olika förskolor. Resultatet av min studie visar att 
förskollärarna inte ser så mycket av barns delaktighet och inflytande i dagens dokumentation, 
en bidragande faktor till det anser de vara bristen på tid. Förskollärarna skulle däremot vilja 
låta barnen vara mer delaktiga och ha ett större inflytande i dokumentationen, då de anser att 
en dokumentation inte blir pedagogisk förrän man gjort något med den. När det kommer till 
barns integritet i den pedagogiska dokumentationen, känner förskollärarna att de inte ser till 
den lika mycket som de kanske borde. Förskollärarna har en tydlig syn på vad pedagogisk 
dokumentation är och hur barns delaktighet och integritet i den borde vara, men de är inte 
riktigt där än. 

Nyckelord 
Pedagogisk dokumentation, Barns inflytande, Barns delaktighet, Barns integritet, Förskollä-
rare  
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Inledning 
När skolverket reviderade läroplanen för förskolan 2010, blev dokumentation, utvärdering och 
uppföljning viktiga delar i förskollärarens arbete. Detta är något jag gärna vill ta reda på mer 
om, jag har dock valt att inrikta mig på den delen som kallas för den pedagogiska 
dokumentationen. Läroplanen tar idag inte upp den pedagogiska dokumentationen ordagrant, 
däremot finns det delar som kan tolkas in i den pedagogiska dokumentationen. Den tar t.ex. upp 
om hur förskolan ska dokumentera, utvärdera och få kunskap om barnen utforskande frågor, 
erfarenheter och att deras engagemang ska tas tillvara (Skolverket, 2010). Detta för att kunna 
utvärdera förskolans kvalitét och ge barnen goda möjligheter till ett fortsatt lärande. Läroplanen 
tar också upp att för att det ska kunna ske ett utmanande och stödjande arbete för barnen krävs 
det: ”kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och 
intresse för de olika målområdena” (Skolverket, s. 14, 2010). För att få syn på detta behövs det 
dokumentation som sedan utvärderas och följs upp. 

Åberg och Lenz Taguchi (2009) talar om hur viktig den pedagogiska dokumentationen är, 
vilket innebär att följa upp och reflektera över det man har dokumenterat, samt att låta barnen 
vara med i processen. När jag har varit ute i olika förskolor, har jag upptäckt att denna form av 
dokumentation är svår att hålla sig till, och vad beror det på? En fundering då är om det kan 
vara för att många har svårt att se skillnad på dokumentation och pedagogisk dokumentation, 
om det saknas kunskap om hur arbetet med pedagogisk dokumentation bör se ut? En 
förhoppning med studien är att få en inblick i hur förskollärare tänker om den pedagogiska 
dokumentationen och barns inflytande och delaktighet i den. Att få en liten tanke om vad det 
kan vara som gör att den pedagogiska dokumentationen kommer i skymundan. Många arbetar 
med dokumentationen som ett verktyg till barnens portfolio eller i någon observation. Tyvärr 
missar de dock ofta möjligheterna med det efterliggande arbetet, vilket är det som kännetecknar 
den pedagogiska dokumentationen. Att reflektera tillsammans med arbetslaget och/eller med 
barnen, fortsätta vidare med det som sker på fotot vid ett senare tillfälle eller att använda det 
som ett verktyg i verksamheten.  

En annan viktig aspekt i dokumentationen är hur barnen görs delaktiga. Om deras rätt till att 
tycka något om att bli dokumenterad eller dokumentationen i sig finns med i arbetet. Svenning 
(2011) tar upp möjligheterna med att låta barnen ha inflytande i den pedagogiska 
dokumentationen. Det är av stor vikt att vara lyhörd till barnens signaler, även när de är tysta, 
för att kunna känna av om de vill vara med i processen eller inte. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) har barns inflytande en egen punkt. Där beskrivs det hur förskolan ska 
främja barnens demokratiska utveckling. Det tas också upp om vikten av att barnen ska känna 
sig trygga i att kunna uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. 
Detsamma gäller att även kunna ta ansvar för sitt eget och förskolans miljö, samt planering av 
verksamheten (Skolverket, 2010). 
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Jag har under min utbildning lärt mig att se med olika glasögon, på barns inflytande, 
dokumentation och hur den pedagogiska dokumentationen bör användas och vad man kan 
tänkas ta hänsyn till under processen. För att kunna arbeta med barns inflytande och delaktighet 
i den pedagogiska dokumentationen krävs det en förkunskap om vad den innebär. Och med 
denna studie kan det synliggöras för yrkesprofessionen om hur förskollärare tänker om arbetet 
kring detta ämne. Utifrån studien och dess resultat är förhoppningen att en inblick i hur 
förskollärare tänker om den pedagogiska dokumentationen och barns inflytande och delaktighet 
i den, samt hur de ställer sig till barns integritet i samband med den kommer fram. Jag hoppas 
att studien ska bidra med tankar och funderingar om arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen, att den ska väcka frågor till sig själv som verksam förskollärare eller att den 
ska ge oss ett nytt sätt att se på barns inflytande och delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett förskollärarperspektiv bidra med kunskap om hur 
förskollärare tänker om barns inflytande, delaktighet och integritet i pedagogisk 
dokumentation. 

Frågeställningar 

• Hur tänker förskollärarna om barns inflytande och delaktighet i samband med den 
pedagogiska dokumentationen? 

• Hur tänker förskollärarna om barns integritet i samband med den pedagogiska 
dokumentationen? 
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Tidigare forskning 
I den här delen av kapitlet tas det upp vad tidigare forskning säger om detta område. 
Tillsammans ger dem en överblick om hur det tidigare sett ut och vad det är jag vill fortsätta 
fördjupa mig i. 

Barnperspektiv eller barns perspektiv 
Skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv kan ibland vara hårfin. Många gånger 
tror man som förskollärare att man ser till barnet och vad det vill, man intar ett barnperspektiv, 
men för att riktigt veta vad det är barnet vill och tänker, behöver man inta ett barns perspektiv. 
För att kunna inta ett barns perspektiv behöver man närma sig barnet och lyssna på vad han 
eller hon har att säga, berätta eller visa. Johansson (2003) har skrivit en artikel om hur man som 
förskollärare behöver närma sig barns perspektiv för att förstå deras intentioner och mening. 
Här menar hon att det är förskollärares förhållningssätt och barnsyn som styr hur de närmar sig 
barnen. Bjervås (2011) visar också på hur förskollärare ser på barn utifrån olika diskurser, och 
hur det är utifrån det synsätt man har som barnet sedan blir bemött på. 

Johansson (2003) och Bjervås (2011) tar upp olika perspektiv på barn som, ” barnet som 
person”, ”barnet som position”, ”barn är medmänniskor”, ”vuxna vet bättre” och ”barn är 
irrationella”. Där barnet som person innebär att man ser på barnet utifrån att det har en fast 
identitet, och barnet som position innebär istället att det är sammanhanget som styr barnet. I 
synen om barnet som medmänniska menar Johansson (2003) på att det är hur förskollärare 
lyssnar till vad barnet vill och förstår deras perspektiv, och i synen om att barn är irrationella 
vill man inte alls närma sig barns perspektiv utan ser dem som irrationella och utmanar de 
regler som finns. Vuxna vet bättre, är en syn som blandar de två senaste, där man lyssnar till 
vad barnen själva vill, men gör sedan det man själv som förskollärare tycker är bäst för barnet.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar också upp detta, hur man som förskollärare 
behöver se på barnen som deltagande subjekt och inte objekt som ska studeras. De tar också 
upp komplexiteten i detta, att vara medveten om att synsättet man har om barn är det som styr 
om förskollärarens anser att barnet har den kunskap som krävs för att kunna delta. Om man 
som förskollärare ser till barnet och att han eller hon är kompetent med en viss kunskap, oavsett 
om de är små eller stora, kan man låta barnet uttrycka sig och på så vis komma närmare deras 
perspektiv.  

Pedagogisk dokumentation och barns delaktighet 
Även barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen är en komplex fråga, Elfström 
Pettersson (2014) tar upp detta eftersom innebörden av deltagande kan se så olika ut. Det kan 
vara att endast vara närvarande, vara med att påverka eller till och med att få vara med att 
förändra. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar upp vikten av att se dokumentationen 
som ett verktyg till barns deltagande, att använda den i kommunikation tillsammans med 
barnen. Förskollärarna i Bjervås (2011) studie talar också om vikten av att kommunicera 
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tillsammans med barnen kring en dokumentation. De såg pedagogisk dokumentation som ett 
kommunikationsverktyg. Att kommunicera med dem tillsammans om bilder de tagit, gav dem 
en djupare förståelse av vad barnen tänker och känner.  

Precis som förskollärarna i Bjervås (2011) studie, visar också Alnervik (2013) hur de 
förskollärare som ingick i hennes studie talar om att den pedagogiska dokumentationen bör 
användas som ett verktyg för förändring tillsammans med barnen. Förskollärarna i Alnerviks 
(2013) studie har skapat ett verksamhetssystem för att få dokumentationen levande i 
verksamheten och på så vis få barnen mer delaktiga. Genom att dokumentationen är en del av 
verksamheten möjliggörs det tillfällen för barnen att oftare tolka dokumentation tillsammans 
med förskollärarna och känslan av delaktighet blir större.  

Det är också viktigt att dokumentationen som görs ska ha ett syfte. Bjervås (2011) tar i sin 
analys upp hur det är av större vikt att reflektera över det som redan finns än att dokumentera 
mera. För att barnen ska kunna delta så mycket som möjligt med sina kunskaper, tankar och 
idéer behöver förskollärare och barn ha en dialog om vad det är som ska ske. Vikten av att ha 
samma syn på det som ska ske, vad det är som förväntas, är en stor del i arbetet med 
dokumentationen. Elfström Pettersson (2014) också upp hur man som förskollärare behöver ta 
ett steg tillbaka i sina föreställningar, för att barnen ska ha möjligheten att kliva fram och delta i 
processen. Genom att då använda olika dokumentationsmetoder så får barnens delaktighet ett 
större utrymme. Hon tar också upp olika sätt att vara delaktig i en dokumentation, via antingen 
berättande utifrån en tidigare tagen bild, en aktivitet som sedan blir ett dokument av bilder eller 
att låta barnen fotografera sina intressen. Genom att låta barnen veta hur, varför och när det 
görs en dokumentation, blir de också delaktiga i den dokumenterande processen.  

Pedagogisk dokumentation och etik 
Lindgren och Sparrman (2003) tar i en artikel upp om de etiska aspekterna i att dokumentera 
och bli dokumenterad. Det som Lindgren och Sparrman lyfter fram är hur förskollärare på 
förskolan ser till barnens integritet i samband med dokumentation jämfört med hur en forskare 
ser till det etiska i att dokumentera. Deras analys av det är att som förskollärare finns det inte 
samma tankesätt som inom forskningen. På en förskola är dokumentation en del av vardagen 
och att fråga om lov varje gång en dokumentation ska ske är inte något som förskollärare ser 
som nödvändigt. En risk med detta är att det då kan blir en fråga om maktposition, där den som 
håller i dokumentationen blir den som har makten, en fråga om att blir betraktad och att vara 
den som betraktar.  

En annan risk i just detta med maktposition är hur dokumentationen går till, vad det är som 
väljs att dokumentera och hur dokumentationen tolkas. Alnervik (2013) tar upp just risken med 
objektifiering, eftersom det är den som håller i dokumentationen som har makten om hur 
barnen framställs. Här är det återigen förskollärarens synsätt som kommer fram. Hur man som 
förskollärare ser på barn och vad den har för förhållningssätt styr hur förskollärarens tolkar den 
gjorda dokumentationen. Alnervik (2013) menar dock att om man låter barnen vara med vid 
fotografering, välja ut bilder och berätta om dem, minskas risken med att en objektifiering av 
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barnen görs. Genom att tolka dokumentation tillsammans med barnen och höra deras 
berättelser och åsikter, och samtidigt ta ett steg tillbaka i sina egna förställningar som Elfström 
Pettersson (2014) tog upp, tar man hänsyn till barnen och deras integritet.  

Varför inte barns integritet och vilja i att bli dokumenterad tas hänsyn till, är något som behövs 
diskuteras i arbetslagen i dagens förskolor. Hur balansgången ska gå mellan att dokumentera 
utan att kränka barnens integritet är en komplex fråga som hela tiden behöver omvärderas. Hur 
mycket barnen vill vara med i dokumentationen, är en fråga man inte kan få svar på utan att 
fråga dem, vilket också Palmer (2012) tar upp som en viktig del i arbetet. Man behöver låta 
barnen vara med att bestämma själva om sitt deltagande i arbetet. Men får barnen veta varför en 
dokumentation görs, när och hur den ska göras, är man en bra bit på väg i den pedagogiska 
dokumentationen (Alnervik, 2013). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel tas de begrepp som används i studien upp, samt det teoretiska perspektiv som 
studien grundar sig på. Begreppen som tas upp i studien kopplas till det teoretiska perspektivet, 
och det är utifrån den kopplingen studien kommer grundas på. 

Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i Reggio Emilia i Italien, där de har använt sig av 
dokumentation som underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och 
utvärdering. Den viktigaste uppgiften enligt Reggio Emilia är att dokumentationen ska 
synliggöra barnen och se dem som kompetenta och kunskapsskapande individer, samt att det 
utgör en utgångspunkt för fortsatt utforskande. Filosofin i Reggio Emilia grundar sig på idéer 
om att den kunskap som vi vuxna kan få av och om barn är lika viktig som den kunskap vi 
vuxna kan ge barn (Lenz Taguchi, 1997). 

Synen på den pedagogiska dokumentationen kan sen se olika ut. Jag har valt att använda mig 
av den syn som Lenz Taguchi (1997) har uttryckt, att en dokumentation blir pedagogisk när den 
finns i förskollärarens egna förhållningssätt och det sker en kommunikation. Pedagogisk 
dokumentation är när det har skett en reflektion av det som har dokumenterats. Reflektionen 
kan ske enskilt, med andra barn, kollegor, föräldrar eller kanske till och med politiker, allt beror 
på syftet med dokumentationen. En pedagogisk dokumentation blir aldrig en sanning om vad 
som sker, utan det är olika val som styr vad det är som visas, hur man väljer att se på den, samt 
vad det är som berättas (Dahlberg, Moss och Pence, 2001). Det är perspektivet och 
förhållningssättet hos den som betraktar som styr hur en dokumentation tolkas, men 
tillsammans genom reflektion så kan en bild visa så mycket mer än vad ögat först ser. Svenning 
(2011) tar upp just detta, hur en dokumentation inte visar en sanning, utan vägar för ett fortsatt 
arbete. Men för att detta ska kunna ske krävs det att man låter fler röster göra sig hörda, så att 
fler tolkningar kan framträda vilket sin tur leder till reflektioner och fler sätt att förstå. 

Barns inflytande och delaktighet 
Att barn ska ha rätt till inflytande och delaktighet i sin egen utveckling och vardag står skrivet i 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), men det som jag tar fasta på i min studie är hur 
barnens inflytande och delaktighet ser ut i den pedagogiska dokumentationen. För att barn ska 
kunna ha inflytande och delaktighet behöver de också ha en kunskap om demokrati. Då barn på 
förskolan är små krävs det en stor tilltro från förskollärare till barnens egen förmåga. Det 
betyder inte att barnen ska kunna göra som de vill när de vill, utan att de ska få möjligheter till 
att uttrycka sina tankar och åsikter, samt lära sig att lyssna på varandra (Åberg & Lenz Taguchi, 
2009). 

Dahlberg m.fl. (2001) tar upp om barnens möjlighet till inflytande och delaktighet i 
dokumentationen, hur den gör att de får kunskap om sitt eget lärande och hur de genom 
dokumentationen kan delta och reflektera över sin egen utveckling. För att barnen ska kunna få 
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inflytande i den pedagogiska dokumentation krävs det att förskollärare har en dialog med 
barnen och lyssnar på vad de har att säga. Genom att se barnen som deltagande subjekt, som 
medmänniskor, för det automatiskt relationen in i en gemenskap. Där får då barnen möjlighet 
till inflytande och delaktighet (Dahlberg m.fl. 2001).  

Återigen är det kommunikationen, dialogen, som står överst på listan när en relation ska 
konstrueras. Både Svenning (2011) och Dahlberg m.fl. (2001) tar upp vikten av just 
kommunikation och hur det kräver att barnen känner trygghet och tillit för att uttrycka sina 
åsikter och tankar. Det är upp till förskollärarna som arbetar med barnen att hitta olika 
kommunikationsformer för barnen att uttrycka sig på. Alla barn oavsett ålder ska kunna ha rätt 
till inflytande utifrån sina egna förutsättningar (Svenning, 2011).   

Etik och integritet 
Eftersom dokumentation har blivit en stor del av förskolans verksamhet och den växer mer och 
mer, krävs det en tanke om etiken och integriteten i samband med den. Vi behöver fundera över 
vad det innebär för barnen att hela tiden bli dokumenterade och även tänka till om vad det är vi 
väljer att dokumentera, vad det är vi exponerar ut till allmänheten, föräldrarna osv. Att barnen 
ska ha möjlighet att välja huruvida de vill delta i en dokumentation eller inte bör finnas enligt 
Palmer (2012), och likaså tar Svenning (2011) upp om ”rätten att säga nej” i en dokumentation. 
Här ställs man inför ett möte med etiken, hur väljer man att använda en dokumentation och 
samtidigt tänka på barnens integritet? Vad man väljer att tala om och hur man väljer att tala om 
det, är något som behövs ses över när en dokumentation görs. Genom att lyssna till och 
verkligen höra på vad det är barnen säger, minskar risken för att deras integritet åsidosätts, och 
det medför samtidigt ett inflytande över sin egen dokumentation och utveckling (Dahlberg m.fl. 
2001). 

En annan aspekt i detta är spridningen av dokumentationen. Hemsidor som de flesta förskolor 
har, med tillhörande bilder, eller bilder som politiker vill ta del av för att se hur verksamheten 
fungerar i vardagen. Barnens integritet kan lätt tappas bort i dessa händelser, och var det 
ansvaret ligger kan det vara värt att fundera över en och två gånger. Svenning (2011) jämför 
dagens förskola med tv-programmet Big Brother. Hon menar här att förskolan fungerar som en 
Big Brother-värld i miniatyr, där barnen hela tiden befinner sig i en dokumentationsprocess. 
Förskolan är vuxenstyrd och makten ligger hos förskollärarens, men det är också 
förskollärarens som kan ge barnen möjlighet att uttrycka sin egen integritet och minska det 
maktgapet. Här kan det vara bra för förskollärarens att ha på sin ”etiska radar”, för att kunna 
känna av barnens intentioner och viljor. För det är inte alla gånger barnen uttrycker sig med 
ord, och som förskollärare då är det bra att kunna känna av situationen för att inte riskera att 
kränka barnens integritet (Skånfors, 2009). 

Teoretiskt perspektiv 
Jag har i min studie valt att fokusera på det synsätt som finns inom det postmoderna 
perspektivet. Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver perspektivet som att det är processen 
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som är det viktiga, och resultatet kommer senare. Det finns ingen kunskap som är absolut och 
ingens verklighet är definitiv. Allt skapas i ett samspel och det finns hela tiden nya sanningar 
som väntar på at bli upptäckta. Vi skapar vår egen kunskap och värld samtidigt som vi aktivt 
deltar socialt med omvärlden (Lenz Taguchi, 2012). Varför just detta teoretiska perspektiv 
valdes är för att det förklarar arbetet med pedagogisk dokumentation bäst. Precis som Dahlberg 
m.fl. (2001) förklarar om perspektivets kärna, att det är processen som är viktigast, är det även 
processen i en pedagogisk dokumentation som är viktigast. Det är genom samspel verkligheten 
skapas, och utan ett samspel i en dokumentation, gör att den heller inte blir pedagogisk. 

En viktig del i pedagogisk dokumentation är dialogen (Dahlberg m.fl. 2001; Lenz Taguchi, 
1997). Genom att ha diskussioner om ett foto, en målning, en intervju eller något annat gör att 
den pedagogiska dokumentationen blir ett hjälpmedel för kommunikation. Förs en sådan dialog 
mellan förskollärare och barn kommer barnens kunskap, erfarenheter och tankar fram (Lenz 
Taguchi, 1997). Genom att det sker en sådan kommunikation så skapas det också en mening 
och förståelse för vad det är som pågår, och lärandet blir därför mer konkret. 

Hur barnen ska ha inflytande över dokumentationen kan se olika ut för olika personer. Att låta 
barnen vara med i processen är av stor vikt. Lenz Taguchi (1997) talar om hur barnen blir ett 
subjekt i sitt eget utforskande och hur dokumentationen då blir ett redskap för deras eget 
lärande. Svenning (2011) menar istället att barnens inflytande visas när de får möjlighet att 
säga nej, att bestämma själva om de vill vara med eller inte. Hon tar också upp vikten av att låta 
barnen få hålla i kameran själva och välja vad de vill dokumentera. Samtidigt som det i grund 
och botten är förskollärarens som får och bestämmer om underlaget för barnens utveckling och 
lärande.  

Barnens möjligheter att påverka dokumentationen gör att ett tänkande kring etik och integritet 
behövs göras, men också en reflektion över vilket förhållningssätt man har som förskollärare. 
Det som Svenning (2011) tog upp om att barnen ska ha rätt att säga nej är en form av integritet, 
men en komplexitet i den frågan är om det alltid hinns med. Om frågan hinner ställas, blir inte 
dokumentationen spontan och händelser som sker kan snabbt ändras eller försvinna. Att hitta 
balansen mellan att veta om, när och hur ofta samt hur frågan ska ställas tillsammans med att få 
en bra pedagogisk dokumentation kan vara svår att finna. Man behöver hitta konsten att lyssna 
till och samtidigt höra vad den andre säger (Dahlberg m.fl. 2001).  

Inom det postmoderna perspektivet anses det att pedagogisk dokumentation ska vara en 
integrerad del av verksamheten och finnas med i all pedagogisk aktivitet. Den ses som ett 
medel till att konstruera en relation mellan den som dokumenterar och den som blir 
dokumenterad. Här är inte avsikten att få en sann redogörelse, utan perspektivet visar en 
medvetenhet om att det är betraktaren som väljer det som ska ses utifrån sina egna värderingar 
och tankar (Dahlberg m.fl. 2011).  
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Metodologiska val och överväganden 
I det här kapitlet tas valet av metod upp, kvalitativ intervjustudie, och varför just denna metod 
valdes till att ta samla in materialet. Hur valet av intervjupersoner gick till, samt hur 
bearbetning av materialet gått till, tas också upp. Kapitlet avslutas med de etiska övervägande 
som det tagits hänsyn till, samt trovärdigheten i studien.  

Intervjustudie som metod 
För att få svar på mina frågor har valdes det att göra en kvalitativ intervjustudie. Att en 
kvalitativ studie valdes före en kvantitativ är för att intresserat av vad intervjupersonerna har att 
berätta om var större. I en kvantitativ studie är det mer vanligt att det finns bestämda och 
korrekta svar, medan det i en kvalitativ studie är mer flexibilitet och ger mer öppenhet i svaren. 
Jag ville gå mer in på djupet än på bredden i min studie (Bryman, 2011). Varför det sen valdes 
att göra intervjuer som metod är för att jag ville ha kunskapen om förskollärares syn på barns 
delaktighet i den pedagogiska dokumentationen, samt hur de ser på barns integritet i samband 
med den. Jag ville komma åt deras tankar och erfarenheter inom området, och då passade 
kvalitativ intervjustudie bäst.  

Semistrukturerad intervju 

I valet av intervjumetod hamnade jag i den semistrukturerade intervjun, som ligger mellan 
strukturerad och ostrukturerad.  

I en strukturerad intervju är frågornas form, innehåll och ordningsföljd bestämt innan, och det 
finns då ingen flexibilitet till att omformulera eller ändra något. I denna form är det oftast 
slutna frågor, med begränsande svarsalternativ. Fördelen med att använda strukturerad intervju 
som metod kan vara att det går snabbare att intervjua ett större antal människor. Det finns redan 
svarsalternativ att ringa in, och det kräver inte lika mycket i bearbetning, då det redan har 
kodats i svarsalternativen. En nackdel kan dock vara att det inte blir så varierat i svarsinnehållet 
pga. de slutna frågorna, därför passar oftast denna metod bättre i en kvantitativ studie (Bryman, 
2011; Johansson & Svedner, 2010). 

I en ostrukturerad intervju däremot, är formen mer lik ett vanligt samtal. Frågornas formulering 
och ordningsföljd kan variera från intervjuperson till intervjuperson, beroende på vad som 
passar just då. Det som är detsamma är innehållet, men här används det oftast ett PM med olika 
teman som leder samtalet. Fördelen med denna metod kan vara att det blir ett djup i intervjun, 
med mer utvecklande svar, och möjligheten att ställa följdfrågor utifrån t.ex. kroppsuttryck 
eller liknande. En nackdel kan istället vara att det kräver en skicklig intervjuteknik, att kunna 
läsa av och hela tiden hålla igång samtalet på rätt väg. Det kräver också mer tid att koda av 
intervjuerna efteråt, då det är mycket material som behövs gå igenom (Bryman, 2011). 

I den semistrukturerade intervjun används det en lista med specifika teman, en så kallad 
intervjuguide. Det finns ett tydligt fokus på vad det är man vill ha svar på, men det är öppet för 
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fria svar. Samtliga frågor som finns ställs till alla intervjupersoner, men det finns möjlighet till 
följdfrågor om det så behövs (Bryman, 2011).   

Till denna studie användes det på förhand formulerade frågor, men utan svarsalternativ. 
Samtliga frågor ställdes till alla intervjupersonerna, och det har funnits möjlighet till följdfrågor 
för att få en djupare förståelse för vad intervjupersonen menar. Den inledande fasen började 
med att det ställdes frågor om utbildning och arbetslivserfarenhet. Därefter ställdes frågor om 
deras syn på inflytande och pedagogisk dokumentation, vad dessa begrepp innebär för dem 
själva. Följande frågor berörde sedan deras syn på barns rätt till inflytande och delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen, och de avslutande frågorna belyste deras syn på barns integritet 
i samband med den pedagogiska dokumentationen (Bilaga 2). 

Att det blev just intervju som metod var från början självklart, då det var förskollärarnas tankar 
om barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen som syftet handlade om. Hade jag 
istället tagit observationer hade det blivit ett annat svar utifrån hur de arbetar med det, men det 
är inte den vinkeln som denna studie syftar på. Att det sedan blev just semistrukturerad 
intervjumetod var för att få så utförliga svar som möjligt, men inom ett bestämt område. Hade 
det istället använts en strukturerad metod hade risken varit att det blivit min syn på området 
som belyst och inte intervjupersonens. Hade den ostrukturerade metoden använts hade risken 
varit att studiens syfte inte blivit besvarat. Hade istället enkäter valt, vilket jag hade kunnat 
göra, hade det istället varit svårt att ha öppna frågor. Bryman (2011) menar att det i enkäter 
behöver vara lätta frågor att förstå och även lätta för att besvara. Det hade därför varit svårt att 
få en fördjupad bild på förskollärares syn på barns inflytande och integritet i den pedagogiska 
dokumentationen. 

Urval 
När studiens skulle börja sin utformning behövdes ett urval av förskolor och intervjupersoner 
göras. Från början var tankarna att det skulle vara personer från olika förskolor med olika 
erfarenheter, och på så sätt se om det var någon skillnad beroende på hur och vart man arbetat. 
Jag hade ingen tanke om ifall deltagarna skulle vara förskollärare eller inte, då jag sett att alla 
som arbetar inom förskolan kan arbeta med barns inflytande, delaktighet och integritet i den 
pedagogiska dokumentationen. Nu föll det sig så när studien startade att de som ställde upp i 
min undersökning var alla förskollärare, men det var inget krav som fanns. Hade ett målinriktat 
urval används i min studie, hade det kanske spelat roll om deltagaren var förskollärare eller 
inte, och det urvalet hade också spelat stor roll i om det vara speciella erfarenheter och åldrar 
jag var ute efter. Men då tiden är ett faktum fick jag använda mig utav ett bekvämlighetsurval, 
vilket innebär att deltagarna valdes utifrån vilka som kunde delta i undersökningen när jag hade 
tid att göra undersökningen (Bryman, 2011). Jag bestämde mig för att kontakta två 
förskolechefer i två olika kommuner, så en liten spridning i alla fall kunde ske. Fyra förskolor 
valdes ut, två i varje kommun, där fem förskollärare hade tid att ställa upp på intervju, två av 
förskollärarna arbetade på samma förskola men på olika avdelningar. Förskollärarna är mellan 
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29 – 66 år gamla, och de har olika lång livserfarenhet, där kortast tid är 1 år och längst tid är 30 
år.  

En intervjuguide skulle sedan skrivas inför intervjuerna, och tankarna till den for fram och 
tillbaka. Eftersom det var förskollärarnas tankar som skulle komma fram behövdes först några 
bekvämlighetsfrågor. För att de skulle känna sig bekväma och trygga i intervjusituationen 
tillsammans med mig, valdes först ett antal frågor om ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Här kom också tankar upp om att dessa frågor var även för min egen skull, för att bli bekväm i 
rollen som intervjuare, vilket Bryman (2011) också tar upp. Sedan behövdes frågor för att få en 
förförståelse om deras tankar, och även för att de själva skulle komma in i tankarna som ämnet 
handlar om, vilket är barns inflytande, delaktighet och integritet i den pedagogiska 
dokumentationen.de sista frågorna i intervjuguiden valdes för att ligga till grund för mina 
frågeställningar: hur tänker förskollärare om barns inflytande och delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen? och hur tänker förskollärare om barns integritet i den pedagogiska 
dokumentationen? 

Hur intervjun skulle gå till var klurigt att tänka ut, eftersom vad som helst kan hända så är 
planeringen i den svår. Att spela in intervjuerna med en diktafon som laddats ner som app i min 
telefon bestämdes, och att ha penna och block med utifall det skulle vara någon som inte ville 
vara med på inspelning eller att telefonen skulle krångla. Anledningen till att en diktafon skulle 
användas var för att jag ville kunna fokusera på vad den intervjuade sa, och inte fokusera på det 
som skulle skrivas ner (Bryman, 2011). Vart intervjuerna skulle äga rum tänkte jag att 
förskollärarna själva skulle få bestämma, eftersom intervjuerna skulle ske på deras arbetsplats 
så vet de vart den bästa platsen för avskildhet är. Det enda jag ville vara med och tycka något 
om i det fallet var att det skulle vara någonstans där vi kunde prata ostört och inte riskera att bli 
avbrutna. Tiden till intervjun räknades på ca 30 min per intervju, men att det kunde bli mindre 
och det kunde bli mer. Att vara förberedd på oförutsedda saker är något som Bryman (2011) 
belyser, även om förberedelserna är gjorda väl, så finns det saker som kan ske och även det 
behöver man som intervjuare vara beredd på. I mitt fall kunde detta vara att diktafonen går 
sönder, därför valdes även penna och block, eller risken att bli avbrutna under intervjun, vilket 
kan minimeras om ett avskilt rum från verksamheten finns att tillgå.  

Genomförande 
När mina intervjufrågor var gjorda skrev jag det informationsbrev (Bilaga 1) som sedan skulle 
gå ut till de berörda förskollärarna. Jag tog sedan kontakt med de olika förskolecheferna via 
telefon för att få deras godkännande att ta kontakt med förskolorna. Vilket gick lättare än vad 
jag hade trott. Jag behövde heller inte skicka ut något informationsbrev eller så till dem, utan 
kunde gå direkt ut till förskolorna och ta kontakt. Därefter togs kontakt med de olika 
förskolorna via telefon och tid för intervju bokades med de förskollärare som ville delta och 
hade tid den tiden jag hade för min undersökning. Fler förskollärare hade intresse för att ställa 
upp om tiden funnits, men jag valde istället att ha de förskollärare som visat intresse som reserv 
ifall något skulle hända. Vid telefonsamtalet med de som skulle delta fick jag deras 
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mailadresser för att kunna skicka ut informationsbrevet om studien, som de sen kunde läsa i 
lugn och ro. Intervjufrågorna valde jag att inte skicka med, eftersom jag inte ville att de skulle 
tänka ut några ”rätta” svar. 

Jag besökte de olika förskolorna en gång, då intervjuerna utfördes, där två av intervjuerna 
genomfördes efter varandra. Intervjuerna utfördes i enskilda rum från verksamheten, som 
deltagarna själva valt ut, för att få en så ostörd miljö som möjligt.  Jag började varje intervju 
med att återigen fråga om de ville delta i studien och informerade att de när som helst kunde 
avbryta om de så ville. Utifrån de frågor som förberetts ställdes några följdfrågor, som t.ex. 
”hur ser du på rätten att säga nej?” Följdfrågorna som ställdes, ställdes inte till alla deltagarna, 
utan någon deltagare fick mer följdfrågor och någon fick ingen alls. Varför vissa fick 
följdfrågor var för att få djupare svar kring mitt område. De intervjuade fick som sagt inte ta del 
av mina frågor i förväg, för att inte riskera att de skulle diskutera med andra eller tänka ut det 
”rätta” svaret. Jag ville ha deras spontana ”här och nu”-svar, och detta är då ett sätt att få ett 
personligt svar och inte ett kollektivt färgat svar (Bryman, 2011). 

Intervjuerna tog mellan 20 till 45 minuter, där tre av intervjuerna spelades in på diktafon och i 
de andra två intervjuerna ville inte de intervjuade bli inspelade, då fick jag istället anteckna så 
mycket som möjligt av vad som sades. Att det blev ett sådant spann på tiden av intervjuerna, 
beror på de två intervjuer där jag fick anteckna, eftersom fokus istället låg på att skriva blev det 
en del tysta pauser i intervjun och den tog längre tid att göra. Det var en intervju som tog 20 
minuter, men det var inget som påverkade eftersom den intervjuade svarade utförligt på 
frågorna ändå. De intervjufrågor (Bilaga 2) som har använts har varit ett redskap i studien för 
att få en syn på förskollärares tankar om barns inflytande, delaktighet och integritet i den 
pedagogiska dokumentationen.  

Bearbetning av materialet 
När intervjuerna var gjorda åkte jag direkt hem för att transkribera dem. De intervjuer som 
blivit inspelade, spelades upp, spolades tillbaka, spelades upp igen, pausades och spelades upp 
på nytt. Detta skedde flera gånger under tiden intervjuerna skrevs ner i stort sett ordagrant på 
datorn. För att göra läsningen av utskrifterna lättare valdes det att inte ta med uttryckssätt, så 
som skratt, pauser, harklingar och liknande som inte är av vikt för innehållet. När det kommer 
till de intervjuer som inte spelades in, fanns redan ett försprång då jag sållade ut det som inte 
var av vikt redan vid intervjun. Med det som inte var av vikt menas som tidigare, skratt, 
harklingar, pauser och liknande. När det sedan var nedskrivet i datorn, sparades intervjuerna på 
ett USB, med fingerade namn för att skydda deras identitet. De skrevs även ut i pappersform 
för att sedan läsas igenom och hitta mönster för att svar på mitt syfte om hur förskollärare 
tänker om barns inflytande, delaktighet och integritet i den pedagogiska dokumentationen.  

Transkription är väldigt känsligt och man bör tänka sig för hela tiden när transkriberingen sker. 
Hur kommatecken och punkter placeras kan förändra innebörden i en intervjus innehåll. Jag 
behöver vara försiktig i min bearbetning så min tolkning av det som sägs blir så rättvis som 
möjligt. När det kommer till att använda sig av citat från en intervju, behöver man reflektera 
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hur ordagrant det skrivs för att det inte ska verka kränkande för intervjupersonen. Det kan 
hända att det behövs redigeras även i citat, sådant som många personer säger utan att de tänker 
på det, t.ex. ”öh”, ”liksom” eller ”va” (Bryman, 2011).  

När intervjuerna har skrivits ut, lästes de igenom ett flertal gånger för att urskilja olika teman i 
intervjuerna. Intervjuerna har först tolkats utifrån förskollärarnas syn och tankar på barns 
inflytande och integritet, sedan deras syn och tankar på pedagogisk dokumentation, för att få en 
förståelse för kommande tolkningar. Nästa steg har varit att tolka förskollärarnas syn och 
erfarenheter på barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen och till sist tolkning av 
deras syn på barns integritet i samband med den pedagogiska dokumentationen. Sedan har de 
mest framträdande dragen ur de olika intervjuerna relateras till varandra och i sin tur tolkats i 
teman. När dessa tolkningar har gjorts användes olika färgpennor att markera med, där en färg 
användes för att markera ut ett tema, en annan färg för att markera ut ett annat tema o.s.v. 
Slutligen har dessa teman relaterats till forskning om pedagogisk dokumentation och integritet, 
samt läroplanen. 

Något som är viktigt i arbetet med bearbetningen av materialet, är att jag som håller i studien 
har liknande kunskap och förståelse för det område som de intervjuade har. Detta för att jag ska 
förstå och kunna tolka det de berättar för mig. Jag behöver dock tänka mig för, så det inte blir 
mina egna tankar som blir det ”rätta” när materialet tolkas. 

Etiska överväganden 
När en undersökning som min ska utföras finns det fyra huvudkrav som måste följas enligt 
vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När förskollärarna i min undersökning tillfrågades att vara med användes informationskravet. 
Informationskravet innebär att forskaren informerar om undersökning och dess syfte, vilka 
villkor som kan tänkas finnas och att deltagarna har rätt att avbryta undersökningen om och när 
de vill (Vetenskapsrådet, 2002). När förskollärarna i min studie kontaktades fick de information 
om studiens syfte, hur undersökningen skulle gå till och att deltagandet var frivilligt. De fick 
också ett informationsbrev (Bilaga 1) skickat till sig för att läsa igenom, där studiens syfte, 
undersökningens upplägg samt mina kontaktuppgifter stod med. 

I informationsbrevet (Bilaga 1) stod det även att deltagandet var frivilligt och att om deltagaren 
så ville, så kunde han eller hon avbryta sin medverkan direkt. Vetenskapsrådet (2002) kallar 
detta för samtyckeskravet, att den som deltar ska veta att deltagandet är frivilligt och 
medverkan kan när som helst avbrytas. Förskollärarna i min studie gick alla med på att delta 
efter denna information, och samtyckeskravet upprepades vid starten av intervjun ifall det var 
någon som ångrat sitt ja till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personer och platser som deltar i 
undersökningen ska skyddas så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna. Samt att 
deras anonymitet ska skyddas så att ingen kan avslöja deras riktiga identitet (Vetenskapsrådet, 
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2002). Detta är också något som de som deltar i min undersökning får reda på i 
informationsbrevet (Bilaga 1), samt att det upprepades det vid intervjutillfället.  

Det sista kravet som är nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats in under 
undersökningen endast får användas till min studie (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna som 
deltog i min undersökning fick denna information i informationsbrevet (Bilaga 2), där jag även 
upplyste om att när mitt examensarbete är klart kommer allt material att förstöras. 

Det fanns även några saker som behövdes tänkas på under genomförandet av min studie. 
Respekt och förtroende är a och o i en intervju, och formuleringen av frågorna är en annan 
aspekt att ta hänsyn till, så att den intervjuade förstod mitt syfte (Bryman, 2011). Jag behövde 
också ha min ”etiska radar” på, för att kunna känna av ifall den intervjuade inte ville svara på 
en fråga men inte vågade tala om det (Skånfors, 2009). Genom att jag från början var tydlig 
med mitt syfte minskade jag risken för att olika dilemman uppstod. 

Studiens trovärdighet 
Då jag valde att göra semistrukturerade intervjuer har det funnits möjlighet till att få mer 
utvecklande och djupa svar. Den intervjuade hade friheten att svara öppet, där jag kunde 
komma med följdfrågor om det var något intervjupersonen behövde förtydliga. Något som 
metoden är starkt beroende av är att den som intervjuar har erfarenhet och känner sig trygg i 
situationen, vilket ibland kan kännas som att jag saknade (Bryman, 2011). Jag ser dock inte 
detta som något som påverkade studiens syfte. 

De intervjuade förskollärarna i min studie var alla förskollärare vilket gör att trovärdigheten i 
deras svar kan antas vara större, då det är förskollärare som har det största ansvaret över den 
pedagogiska dokumentationen. Eftersom semistrukturerad intervju också kan ses som krävande 
med att göra stort antal intervjuer, så kan ändå mina fem intervjuer ses som godtagbart utifrån 
mitt syfte att få kunskap om hur förskollärare ser på barns rätt till delaktighet och integritet i 
pedagogisk dokumentation. De uppfattningar och tankar som kom fram vid intervjuerna gäller 
för var och en av de intervjuade. Jag kan inte utifrån den begränsade grupp med intervjuade 
göra några generaliseringar, men däremot kan några utmärkande drag som de olika 
intervjupersonerna har liknande uppfattningar om att urskiljas (Johansson & Svedner, 2010; 
Bryman, 2011).  

Jag är också medveten om att studiens analysarbete formas efter min egen förförståelse, mina 
egna tankar och erfarenheter. Men när det gäller transkribering, kategorisering och analysering 
så har jag försökt att gå så öppet som möjligt tillväga. För att visa detta redovisas i tidigare 
kapitel om teoretiska utgångspunkter, och det är utifrån dessa materialet sedan har tolkats. Att 
vara helt objektiv i en studie är svårt, då ens egna tankar och erfarenheter tolkas in i det som 
sägs. Men för att göra studien så korrekt och trovärdig som möjligt har jag försökt presentera 
mitt tillvägagångssätt så öppet som möjligt.  
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Resultat och analys 
I följande kapitel redogörs studiens resultat. Resultatet presenteras i fyra olika avsnitt, där 
avsnittsrubrikerna är: Begreppen barns inflytande, pedagogisk dokumentations och integritets 
innebörd för förskollärarna, förskollärarnas syn på barns inflytande och delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen, förskollärarnas syn på barns integritet i den pedagogiska 
dokumentationen och Vart finns tiden?. För att synliggöra resultatet så bra som möjligt används 
några citat från intervjuerna. Alla namn som anges är fingerade för att skydda deltagarnas 
anonymitet. 

Begreppen barns inflytande, pedagogisk dokumentations 
och integritets innebörd för förskollärarna 

I detta avsnitt visar jag på hur de intervjuade förskollärarna ser på de olika begreppen, barns 
inflytande, vad pedagogisk dokumentation är för dem, samt hur de ser på det med integritet. 
Detta för att få en förförståelse till deras syn på mitt syfte om barns rätt till delaktighet och 
integritet i pedagogisk dokumentation. 

Barns inflytande 

Att ha valmöjligheter som barn är något som de alla har gemensamt, att barnen ska få vara med 
och bestämma över sin egen vardag. Förskollärarna i studien tar alla upp om hur de anser att 
barnen får ett inflytande när de får vara med och bestämma, om vardagliga saker som t.ex. vem 
de vill leka med eller vad de vill leka med. En av förskollärarna, Annelie, beskriver barns 
inflytande rent praktiskt som valmöjligheter, att barnen ska kunna vara med och påverka rum, 
miljö och aktiviteter som sker i verksamheten. En annan förskollärare, Karin, är inne på samma 
linje, där hon menar att barnen ska kunna vara med i en dialog och tala om hur de vill att 
verksamheten ska vara, innehållet i den.  

Precis som Karin är inne på detta med dialog med barnen, så tar också Anna upp detta med att 
lyssna på vad barnen har att säga. Några av förskollärarna tar dock upp dilemmat med de små 
barnen, att man som förskollärare måste vara lyhörd till vad de säger även om det inte är med 
ord. Anna beskriver det som att alla barn kan förmedla vad de vill, små barn visar med gester 
och stora barn talar med ord. Det här är också något som Annelie tar upp, att när det kommer 
till de små barnen så gäller det att se deras inflytande, där vuxna finns med som stöd för att låta 
barnen visa vad det är de vill. 

 

Att vara en Ja-sägare och inte en Nej-sägare 

Karin 

 

Som sagt, de har liknande uttryck till att de alla tycker barnen ska ha rätt till att vara med och 
bestämma över sin vardag. Hur barnen ska kunna uttrycka sina åsikter om hur de vill att miljön 
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de vistas i dagligen ska se ut, eller vilket material som ska finnas framme. De visar också 
vikten av att barn ska kunna få möjligheten oavsett ålder till att ha inflytande, att det är upp till 
förskollärarna själva att vara lyhörda och hitta vägar att förstå även de små. Kerstin tar upp om 
att de små barnen visar och de stora talar om, vilket gör att vuxna behöver vara öppna och 
flexibla i sitt bemötande för att kunna snappa upp det som barnen vill ha sagt. Förutom detta 
med att låta barnen vara med och uttrycka sina åsikter, så är det också som Karin tar upp, att 
säga ja till det barnen uttrycker en vilja om. För genom att neka barnen det de uttrycker åsikter 
om, kan på sikt göras att de inte längre vill visa sitt inflytande då de inte känner att någon tar 
dem på allvar. Inflytande handlar inte bara om att få sin röst hörd, utan också att någon tar fasta 
på det de säger. 

Alla förskollärarna har en liknande syn på inflytande, men de kommer också in på hinder som 
kan finnas i verksamheten. Det förskollärarna menar med hinder här är att det är stora 
barngrupper, vilket gör det svårt att se till varje enskilt barn alla gånger. Lite med personal som 
gör att tiden går till det som måste göras så som blöjbyten, matsituationer, vila o.s.v. Men som 
Åberg och Lenz Taguchi (2009) påpekade, så handlar inte inflytande om att få som man vill, 
utan möjlighet till att uttrycka sin egen vilja och få sin röst hörd. Detta är något som 
förskollärarna också är inne på. Kerstin beskrev en aspekt med inflytande som att barnen ska få 
vara med och påverka men att det inte är alltid de kan få som de vill. Hon poängterade dock att 
även om deras vilja inte alltid kan gå igenom, har de ändå rätten att yttra sin åsikt, och att det är 
förskollärares skyldighet att låta barnen få den möjligheten. 

 

Visst att dom ska vara med och ha inflytande, men vi har också 
en vardag som ska funka för alla. Då kan man inte alltid ta 
hänsyn till varje barns vilja. 

Lotta  

 

Med detta citat menar Lotta att även om man i förskolan ska ta tillvara på barns åsikter, och att 
de ska ha möjlighet att vara med och bestämma har man fortfarande andra aspekter att ta 
hänsyn till. Det är stora barngrupper med många olika viljor, och alla kan inte få sin vilja 
igenom. Men det är här de då lär sig att inflytande handlar om demokrati, och att även om man 
inte får sin vilja igenom så ska barnen ändå känna att de har fått någon som lyssnat och tagit till 
sig det som blivit sagt. 

Pedagogisk dokumentation 

Att dokumentera är att samla material, men att den blir pedagogisk när den har ett syfte kan 
sammanfatta de intervjuades syn ganska bra. Annelie beskriver det enkelt som att en 
dokumentation blir pedagogisk när det finns en tanke. Utan en tanke, ett syfte eller en vision av 
vad det ska bli med dokumentationen, är det bara rett samlande av foton till något. Först när det 
finns en tanke om vad man ska göra med dokumentationen som den blir pedagogisk. Att arbeta 
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med dokumentationen är även de andra förskollärarna inne på, att arbeta vidare med bilden 
man tog. Alla förskollärarna tar upp reflektion som en del av den pedagogiska 
dokumentationen. Att reflektera efter en dokumentation är gjord kan göras enskilt, tillsammans 
med kollegor eller barn, eller kanske både och.  

Förskollärarna menar också att när en reflektion har blivit gjord, behöver arbetet fortgå. 
Lämnar man arbetet med dokumentationen efter att en reflektion är gjord, försvinner det 
pedagogiska i det. Syftet med att reflektera tillsammans är för att få en bild av hur arbetet kan 
gå vidare. Att prata med barnen om vad de tyckte var roligt, hur de kände vid en viss situation. 
Eller som Karin tog upp att barnen kanske tar upp något som man som förskollärare inte alls 
hade sett. Det som intresserar oss vuxna, kanske inte alls intresserar barnen, och genom 
reflektionen kommer nya perspektiv och synvinklar fram.  

Reflektion är en del som de alla tar upp som nödvändig för att en dokumentation ska bli 
pedagogisk. Några av förskollärarna beskriver också hur det behövs mer arbete efter en 
reflektion. Lotta menar att det är efter en reflektion som man har fått reda på t.ex. barnens 
tankar och åsikter och kan då bygga vidare på det som tagits upp. Karin visar på ett exempel 
med vitsippor, där barnen har fått en levande vitsippa och ett papper med bestämda mått. På 
pappret ska barnen måla av vitsippan, och det gäller för dem att tänka till hur de ska göra för att 
den ska få plats. Detta moment dokumenteras steg för steg, och barnen kan se hur utvecklingen 
går framåt med bilden. 

För att en dokumentation ska bli pedagogisk, så krävs det ett arbete med den, och där kan det se 
olika ut enligt förskollärarna. Det beror lite på situation och syfte med dokumentationen, men 
så länge det finns en tanke med det som dokumenteras så har man ändå förståelsen för vad den 
pedagogiska dokumentationen innebär. ”En pedagogisk dokumentation driver arbetet i 
verksamheten framåt tillsammans med barnen” (Kerstin). 

Integritet 

Innebörden av integritet kan man se hänger ihop lite med hur barns inflytande tar sig i uttryck. 
Det är en del av barns integritet när förskollärarna ser till att lyssna på vad det är barnen vill. 
förskollärarnas svar i frågan om integritet handlar mycket om att se till barnens val, och att ha 
respekt för det som barnen vill eller inte vill.  

Några av förskollärarna uttrycker att det handlar mycket om att låta barnen ta ansvar över sig 
själv. Låta dem välja själva om de vill ha den där tröjan när de går ut, blir det kallt är det bara 
att gå in och sätta på sig en tröja efteråt. En av förskollärarna uttalade sig här om för vems skull 
det är som förskollärare i förskolan ”tvingar” barnen att gå på toaletten innan utgång, eller att 
sätta på sig fleecetröjan under jackan. Att det många gånger handlar om att det är 
förskollärarens som inte vill, orkar eller har lust att gå in igen, för det blir ett extramoment. En 
annan av förskollärarna beskrev det som att om barnen inte får chansen att ta ansvar för sig 
själva, stärks heller inte deras självkänsla och deras integritet riskerar att bli kränkt i det långa 
loppet. 
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Lotta tar upp att integritet hänger ihop med inflytande, hur man som förskollärare behöver 
lyssna till barnet och respektera det som han eller hon har att säga. Det handlar inte om att göra 
som barnet vill, utan att barnet får känna sig hörd och att man som förskollärare har visat 
respekten att lyssna. Detta är något som de flesta av förskollärarna var inne på, att respektera 
barnen är a och o, för att man ska ta hänsyn till deras integritet. 

Förskollärarnas syn på barns inflytande och delaktighet i 
den pedagogiska dokumentationen 

Något som alla förskollärare hamnade i, var att de berättade mycket om hur det är i 
verksamheten idag och inte hur de ser på det generellt. Så därför delas det upp i två delar, där 
den första visar på hur de berättar om deras verklighet och i den andra delen tas det upp hur de 
egentligen ser på arbetet med barnen i den pedagogiska dokumentationen. 

Barns inflytande och delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen 

Barn är inte delaktiga 

Karin 

 

Detta citat från Karin sammanfattar det som de alla förskollärarna har uttryckt på ett eller annat 
sätt. De menar att i dagens arbete med dokumentationen så är inte barnen delaktiga av olika 
anledningar. Kerstin tar också upp hur hon känner att det som tas upp i utbildningen om den 
pedagogiska dokumentationen, inte alls syns ute i förskolorna som hon har arbetat i under åren. 
Hon, och även några av de andra förskollärarna, menar att det istället är mycket insamling av 
material i form av foton som symboliserar dokumentationen. I det arbetet har barnen inget 
inflytande alls, utan det är förskollärarna själva som väljer vad, när och hur det ska 
fotograferas. Förskollärarna talar om hur barnen inte ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet i dokumentationen, och de är alla överens om att det heller inte då är någon 
pedagogisk dokumentation. Det blir bara ett samlande av material för t.ex. utvecklingssamtal, 
portfolio eller liknande, och processen glöms bort.  

En annan aspekt som några av förskollärarna tar upp är åldern, hur de ser att inflytande och 
delaktighet i den pedagogiska dokumentationen är något som ökar ju äldre barnen blir. Annelie 
beskriver arbetet med de små barnens inflytande i den pedagogiska dokumentationen som svår. 
Även Anna tar upp detta, att eftersom de små barnen inte kan tala om vad de vill så är det svårt 
att få dem att vara delaktiga i dokumentationsprocessen. Annelie menar dock att det är under 
barnens utveckling som en process med mer inflytande sker, och det är förskollärarens ansvar 
att visa och stötta dem.  

Att barnens inflytande och delaktighet i dokumentationen växer med åldern har några av 
förskollärarna tagit upp. De menar att när barnen är större har de möjlighet till mer inflytande, 
men de förskollärare som arbetar med de lite större barnen uttrycker sig som att de har inget 
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inflytande här heller. Karin talar om att de inte alls arbetar med barns inflytande i den 
pedagogiska dokumentationen just nu, och att de behöver göra ett stort arbete för att få dem 
mer delaktiga. Lotta uttrycker samma sak, att barnen inte har något inflytande i 
dokumentationen överhuvudtaget. Det samlas in material för barnens portfolio och barnen får 
kanske ibland vara med och välja ut någon bild, men annars så har inte barnen något inflytande.  

Att barnen inte har något inflytande tar några av deltagarna tar upp att det beror på att de 
arbetar med små barn och därför är det svårt att få dem delaktiga. Samtidigt tar någon annan 
förskollärare upp att ett byte av arbetslag har gjort det svårt med inflytande och delaktighet i 
den pedagogiska dokumentationen. En av förskollärarna beskriver det som att ”Många vet inte 
vad man ska ha den till, hur man ska arbeta med den.” (Anna). Att man i arbetslaget inte har 
diskuterat hur man ska arbeta med den pedagogiska dokumentationen, gör det komplicerat. 
Anna menar vidare att det behövs en samsyn och förståelse för arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen i arbetslaget. Utan en diskussion i arbetslaget om hur ett sådant arbete ska se 
ut, gör att man står lite på samma ställe och trampar. Lotta tar upp liknande dilemma, att de ser 
olika på hur inflytandet ska ske och då händer ingenting istället.  

Även om citatet i början om att barn inte är delaktiga, är en del av vardagen för förskollärarna i 
studien, så är de också överens om att de vill kunna arbeta mer med deras inflytande i den 
pedagogiska dokumentationen.  

Hur kan barnen ha inflytande och vara delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen 

Alla förskollärarna uttrycker en vilja med att kunna arbeta mer med barnens delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen. De har även liknande sätt att nå dit, t.ex. att det ska vara en 
kommunikation tillsammans med barnen är något som förskollärarna har gemensamt. För att 
barnen ska kunna vara mer delaktiga krävs en dialog, efter barnets förmåga, för att få reda på 
barnets intentioner. De menar också att om inte en reflektion sker tillsammans med barnen så 
blir det endast deras tolkning av bilden. 

De tar också upp detta med att låta barnen vara med i hela processen, att låta de ta kort själva. 
Det gör att det direkt blir barnens intressen som speglas i en aktivitet, och inte det som 
förskollärarens tyckte skulle vara det intressanta. För att denna möjlighet ska kunna ske, menar 
Lotta att det krävs att barnen har tillgång och tillåtelse till att använda kamera eller ipad. 
Återigen handlar det om att alla i arbetslaget behöver ha samma syn på deras inflytande. 
Kerstin menar att det inte räcker om en förskollärare låter barnen fota med kameran, utan de 
behöver alla vara med på samma sida.  

Några av förskollärarna tar upp just detta med inflytandet hos de små och hur det kan tas i 
uttryck i den pedagogiska dokumentationen. Här beskriver Anna hur man med de små kan låta 
barnen vara med och peka i kameran direkt efter att man fotat. Hon tar också upp detta som ett 
tillfälle med många möjligheter för barnen att titta på gamla foton. Barnen får då möjlighet att 
återkoppla till något som hänt tidigare, och vare sig barnet var med vid aktiviteten eller inte, 
kan många reflektioner komma fram.  
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De flesta av förskollärarna menar ändå att det är mer val i att arbeta med inflytande i den 
pedagogiska dokumentationen hos de stora barnen. Förutom att låta barnen ta egna foton, tar 
man fasta på det efterliggande arbetet, som är den pedagogiska dokumentationen i 
förskollärarnas synsätt. Låta barnen välja bilder till sin egen portfolio, är något som både Anna 
och Karin tar upp som en del i arbetet. Det är barnens portfolio och då ska de få vara med och 
ha möjlighet till att påverka vad som ska finnas i den.  

Lotta talar om att få dokumentationen levande i verksamheten, vilket skulle medföra att barnen 
blir mer delaktiga. På detta sätt kan också de små barnen delta på sina villkor. Genom att de har 
t.ex. bilder på väggarna kan barnen peka, skratta, visa med gester och tecken. Som förskollärare 
får man då vara lyhörd och se till vad det är barnen visar för att få en bild av vad barnet har att 
säga. Här knyts det ihop med vad förskollärarna sa tidigare om barns inflytande hos de små. 
Det är vi vuxna som behöver finnas som stöd hos de små barnen för att de ska kunna uttrycka 
sin mening. Här kan det också knytas ihop med det som förskollärarna tar upp om att låta 
barnen använda kameran själva. Finns materialet till dokumentationen tillgänglig så kan barnen 
vara delaktiga och visa sitt inflytande när de vill och, det sker på deras villkor.  

Förskollärarnas syn på barns integritet i den pedagogiska 
dokumentationen 

Synen på barns integritet ses i detta fall med två olika glasögon. Först handlar det om hur 
förskollärarna tänker om den allmänt, hur det väljs att dokumentera och vad som väljs att 
dokumentera. Sen handlar det om hur barnen kan känna i samband med dokumentationen. 

Barns integritet i val av dokumentation 

Hur man väljer att dokumentera är något som går på automatik för förskollärarna. Det är något 
som bara görs, det tillhör förskolan. 

 

När barn och föräldrar kommer till förskolan, så får dom räkna 
med att bli dokumenterade. 

Annelie 

 

Detta är ett citat som kanske sammanfattar det hela ganska bra. Att när man skolar in sitt barn 
på förskolan, så är dokumentation en del av vardagen och barnets integritet styrs av oss vuxna. 
Det är förskolans kultur att fota och dokumentera barn och deras utveckling, och den som styr 
dokumentationen är förskollärarens. 

Att tänka till innan man använder en dokumentation, är något som förskollärarna tar upp som 
en viktig aspekt. Förskollärarna pratar om att ställa sig frågor som varför tar jag denna bild till 
detta?, eller hur kan den här bilden visa det jag vill visa?. De flesta förskollärarna nämner 
hemsidan som exempel, där man behöver vara extra försiktig med vilka bilder som väljs. Där 
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behöver man först och främst tillåtelse av vårdnadshavarna, men också att man sedan tänker på 
hur bilden ser ut. De menar att det bör undvikas att lägga ut bilder där barns ansikten syns, att 
bilden istället fokuserar på aktivitet än på barnen. Det är ju ändå förskolan som ska visas på 
hemsidan, inte barnen. Så syftet behövs hela tiden finnas med i bakhuvudet vid en 
dokumentation. Annelie tar upp hur syftet styr en dokumentation, ska den vara till hemsidan tar 
man foto ur en vinkel så barnens anonymitet riskeras. Är den till portfolio ser man till att alla 
barnen är med på fotot, men är det istället politikerna som vill ha en bild av förskolan, ser man 
till aktiviteten istället för barnen.  

De flesta av förskollärarna kom också in på detta med nakenhet på foton, vilket alla var överens 
om att det har man inte. Minst blöja ska vara på när man fotograferar en aktivitet med barnen. 
Några av förskollärarna beskriver att om man tar en bild vid en vattenlek, har barnen alltid 
blöjor på sig. Hon tar också upp detta med att ta ett foto vid blöjbyte, att då ser man till att 
kortet blir taget från midjan och uppåt. Anna tar också upp hur barnen själva kan tycka att det 
är genant att ha sådana bilder i sin portfolio när de växer upp, att det är något förskollärare 
behöver tänka på. Hon tar också upp om att sådana bilder borde tas bort innan barnen går 
vidare tillförskoleklass. Barnen inte ska behöva tala om att de tycker det är jobbigt, för det är 
inte alla barnen som vågar tala om sådana saker. 

Några av förskollärarna kom också in på detta med att välja bilder i portfolion. Som 
förskollärarna tidigare uttryckt är det barnens portfolios och inte förskollärarnas, detta borde 
man också ta hänsyn till. Karin uttrycker att barnens vilja är en del av deras integritet också, 
och då borde det tas hänsyn till vad barnet vill ska vara med i portfolion. Någon av 
förskollärarna hade också varit med om att ett barn ifrågasatt varför en bild var med i dennes 
portfolio. Det barnet ville inte alls ha med en bild på henne/honom tillsammans med ett av de 
andra barnen, för de var inte kompisar. Här handlade det om hur man såg på bilden. 
Förskollärarens såg kanske aktiviteten/situationen, och barnet själv såg att det inte var en 
kompis med på bilden. Förskolläraren menade i detta fall att det blir en fråga om barns 
integritet ifråga om bildval och inte vad det är som visas på bilden. Kanske kan sådana 
situationer undvikas om barnen får vara med och bestämma bilder i portfolion. 

Rätten att säga nej 

Något som förskollärarna har gemensamt är hur de sällan tänker på detta med ”rätten att säga 
nej” i dokumentationen. Som det tidigare beskrevs, dokumentationen ska göras i förskolan och 
den går på automatik utan vidare eftertanke. 

Att fråga barnen innan en dokumentation sker, gör man inte, det är en åsikt som alla 
förskollärarna delar. Om man ska fråga varje gång tappas kanske det där intressanta som hade 
varit något att ha, och då är just det syftet med det fotot borta. Förskollärarna börjar ändå 
fundera på varför? Varför ska man fråga, eller varför frågar man inte? De hade dock inte svaret, 
men funderingen hamnade ändå där. En av förskollärarna uttryckte ändå att hon försöker fråga 
många gånger, men att det då oftast inte blir den bilden hon tänkt sig eftersom barnen blir 
medvetna om att man är där och fotar. Tanken blir då istället vilket som är bäst? Att man frågar 



 

22 
 

innan man tar fotot eller att man tar upp fotot i en reflektion efteråt? Om man istället väljer att 
ta ett foto utan att fråga, men att sedan prata med barnen om fotot och se om de ”godkänner” att 
det används i en dokumentation. 

Förskollärarna kommer återigen in på detta med små och stora barn. Anna menade att de små 
barnen behöver man nästan inte fråga, då de kliver fram så fort det är dags att ta kort. Men med 
de stora barnen är det lättare att fråga, eftersom de kan svara med ord. förskollärarna är ändå 
överens om att, oavsett om de är stora eller små, tar man inte kort ifall de drar sig undan. Det är 
ändå ett tecken på att de inte vill vara med. Annelie började dock fundera över det. Att varför 
man inte gör en dokumentation om sådana händelser. Att om ett barn nästan alltid drar sig 
undan, så är ju också det någon slags dokumentation om det barnets utveckling.  

Rätten att säga nej kan också ses ur andras synvinklar. Karin talar om detta i och med arbetet 
med barnens portfolios. Hur barnen också ska få chansen att välja sina bilder i portfolion, är en 
del i deras möjligheter att kunna säga nej. Att de ska kunna få avgöra själva om den bilden med 
den händelsen ska få vara med i portfolion. Rätten att säga nej innebär inte bara att neka när ett 
foto tas, utan också vad som ska ske med fotot efteråt. 

Detta är några av de tankar som kom upp under intervjuerna, och även om det inte finns några 
svar idag, så sa några förskollärarna i studien att de nu fick ett nytt sätt att se på det. De har 
tidigare varit så inne i ekorrhjulet, att de inte ser vad det egentligen är de gör. Även om deras 
yttersta tanke var att fråga innan man fotograferar, det gör man inte, så är tanken ändå något 
som man borde reflektera över oftare. 

Vart finns tiden? 
Det här handlar om något som jag egentligen inte hade med som fråga, varken i mitt syfte eller 
i intervjuguiden (Bilaga 2), men som de alla tog upp ändå. Tiden och vad mycket den spelar 
roll för dokumentationen, framförallt för att dokumentationen ska bli pedagogisk. 

Förskollärarna menar att mycket av det arbete som pedagogisk dokumentation kräver, faller då 
tiden inte finns för det. Det är så mycket annat i verksamheten som tar den tiden, och 
någonstans måste det synas. De tycker alla att det är tråkigt, men de är ändå överens om att det 
handlar om prioriteringar. Där det ena får stå bakom, det andra. Det handlar mer om att 
överleva dagen med vikarier, stora barngrupper och allt annat, än att dokumentationen ska bli 
pedagogisk. 

Annelie tar upp att det som hon skulle vilja göra med en dokumentation hinns inte med. Hon 
vill egentligen kunna prata med barnet om dokumentationen inför t.ex. ett utvecklingssamtal, 
och höra barnets tankar om bilderna. Nu blir det hennes tolkning och syn till 90 %, vilket är fel. 
Lotta beskriver arbetet med portfolio som ett arbete man gör med kniven mot strupen inför ett 
utvecklingssamtal. Det är då alla foton och dokumentationer som gjorts under en tid ska 
sorteras och tolkas för att sättas in i barnens portfolios.  

Tiden finns inte. Det förskollärarna vill, hinns inte med. Tiden till att sitta, tiden till att prata, 
tiden till att reflektera försvinner till annat. Förskollärarna är överens om att det är så det är, 
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tiden finns inte, men vart förvinner den? På en förskola hade de mycket problem med 
personalbortfall, vilket resulterade i att en hel del av deras verksamhet handlade om att 
överleva vardagen. Att klara sig utan vikarier, när det inte fanns några att tillgå, att göra det 
som var viktigt där och då, dokumentationen tar man senare. På en annan förskola handlade det 
mycket om att personalen inte förstod arbetet med pedagogisk dokumentation, vilket gjorde att 
tiden prioriterades på annat i verksamheten. Dokumentationen kom i andra hand. 

Trots att förskollärarna ansåg att tiden inte finns till den pedagogiska dokumentationen, eller 
dokumentation överhuvudtaget, är de ändå övertygade om att om den blev integrerad i 
verksamheten skulle det se annorlunda ut. Kerstin menar att om man får dokumentationen som 
en del av verksamheten, kanske man får bort uttrycket ”jag har inte tid”. Även Karin är inne på 
detsamma, att genom att få dokumentationen levande i verksamheten blir den pedagogisk 
automatiskt. Nu är det bara att få till verksamheten så att dokumentationen blir en naturlig del 
av vardagen. 

Sammanfattning 
Precis som Lenz Taguchi (1997) så ser de alla förskollärarna på den pedagogiska 
dokumentationen som ett förhållningssätt, där det bör ske en kommunikation/reflektion. 
Dahlberg, Moss och Pence (2001) tar upp i det postmoderna perspektivet om hur det är i ett 
samspel som saker skapas, och att det inte finns någon sanning. Allas verkligheter är en 
sanning utifrån deras eget perspektiv. Detta kan tolkas in i förskollärarnas svar om samspelet i 
den pedagogiska dokumentationen. Det är sen genom kommunikationen som förskollärarna får 
reda på vad det är barnen tycker, tänker, känner eller har idéer om. Om man inte tar hänsyn till 
det som barnen vill berätta eller det kollegan har att säga, så får man heller inte olika syn på 
dokumentationen och man har tappat arbetet innan det ens ha påbörjats. Dahlberg m.fl.. (2001) 
tog upp att det är den som betraktar som styr tolkningen, men genom reflektion kan man se fler 
vinklar. Hur man genom att kommunicera kan se saker som man själv inte såg, det som man 
själv missar är istället intressant för någon annan. Genom att låta fler röster göra sig hörda, får 
man fler tolkningar och nya sätt att förstå och reflektera vidare på. 

Karin tar också upp hur pedagogisk dokumentation kan se ut som ett hjul; man tar en bild, 
reflekterar och diskuterar tillsammans, bygger vidare på något sätt, tar en ny bild, reflekterar 
och diskuterar, bygger vidare igen, och så rullar det på. Det är processen, precis som Dahlberg 
m.fl.. (2001), påpekar, som är viktig i dokumentationen. Det är egentligen inte bilden i sig utan 
vad man gör med den som är det viktiga. Här kommer de in på integriteten, där förskollärarna 
själva kände att de kanske inte ser till alla gånger. De visar visserligen inte foton på barn som 
kan verka stötande eller liknande, men de hade dock svårt med att se sig själva låta barnen ha 
rätten att säga nej. Men det här tar också Svenning (2011) upp som en komplexitet, att låta 
barnen bestämma sitt deltagande kontra att hinna med att få den där spontana händelsen på 
kort. Palmer (2012) menar att barnen ska ha möjlighet att bestämma om sitt deltagande, vilket 
förskollärarna också uttryckte sig om till viss del, men att den balansen är svår att hitta. 
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Förskollärarna är dock överens om att de ser till vad det är de dokumenterar och hur det 
framställs. Även om man inte alltid hinner fråga barnen så försöker man minimera riskerna 
med att skada deras integritet. Annelies kommentar om att man får räkna med att bli 
dokumenterad i förskolan, eftersom det är en del av dess kultur, går lite ihop med det som 
Svenning (2011) tar upp med att förskolorna idag kan ses som en miniatyr av en Big Brother-
värld, där barnen hela tiden deltar i en dokumentationsprocess. 

Trots att förskollärarna känner som att dokumentation är en del av förskolans vardag, har de 
ändå svårt med att få tiden att räcka till för att den ska bli pedagogisk. Kerstin uttryckte önskan 
om att få dokumentationen integrerad i verksamheten och likaså Karin som uttryckte att hon 
ville ha den mer levande i verksamheten. Detta är något som Dahlberg m.fl.. (2001) också tog 
upp, genom att det konstrueras en relation mellan den som dokumenterar och den som blir 
dokumenterad. På så vis blir dokumentationen en naturlig del av arbetet utan att tiden blir ett 
hinder. Att få dokumentationen som en del av det vardagliga arbetet, där man tillsammans med 
barnen kan reflektera och diskutera är något som de alla har gemensamt. Den pedagogiska 
dokumentationen är bäst när den sker här och nu, och det är alla förskollärarnas önskan att de 
kommer till det någon dag. 
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Diskussion 
I det här kapitlet kommer metodval och genomförande tas upp till diskussion. Mitt resultat 
kommer diskuteras i relation till tidigare forskning och annan litteratur. Diskussionen har delats 
in utifrån mina frågeställningar och syftet om att få förskollärares tankar om barns inflytande, 
delaktighet och integritet i den pedagogiska dokumentationen. Till sist ges förslag på fortsatt 
forskning.  

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns 
inflytande, delaktighet och integritet i den pedagogiska dokumentationen, därför var det 
naturligt att intervjua förskollärarna själva om deras tankar och erfarenheter inom området. Jag 
hade från början tänkt mig att använda mig av fler intervjupersoner, och även tagit hänsyn till 
deras ålder, erfarenhet och utbildning för att få en syn på om sådant hade spelat någon roll i 
resultatet. Men då tiden är en faktor som styr, så fick det bli slumpmässigt urval utifrån de som 
kunde delta när jag hade tid för att göra undersökningen. Hade jag istället haft ett syfte och 
frågeställning som hängde på intervjupersonernas bakgrund, så hade ett målinriktat urval vart 
att föredra och jag hade också då troligtvis fått ett annat utgångsläge i resultatdelen (Bryman, 
2011). Men eftersom jag nu ville få förskollärares syn i allmänhet spelade deras bakgrund 
ingen roll, och jag kunde intervjua den som hade tid och lust. Detta urval gjorde också att jag 
innan intervjun inte visste alls ifall de arbetade med pedagogisk dokumentation eller inte, vilket 
jag ansåg inte spelade någon roll då det var deras syn jag ville komma åt. 

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av semistrukturerad intervju med en på 
förhand bestämd intervjuguide med specifika temafrågor, där jag hade möjligheten att ställa 
följdfrågor. Att jag använde mig av detta är för att jag ville att förskollärarna skulle få så 
mycket fritt spelrum som möjligt i sina svar. En aspekt i detta som jag märkte och som också 
Bryman (2011) tog upp, var att det gärna kunde glida in på ”vanligt samtal”, vilket lätt kan leda 
till att man kommer från ämnet. Här krävdes det att jag kunde känna av situationen och 
samtalet, så jag kunde få det tillbaka till mitt syfte. I det stora hela är jag dock nöjd med detta 
sätt att intervjua, då semistrukturerad intervju kan göras flexibelt. Jag hade ett antal fasta 
frågor, men kunde ställa dem i olika ordning beroende på hur intervjun fortlöpte, samt ställa 
vissa följdfrågor när jag tyckte det behövdes, till exempel ”hur ser du på rätten att säga nej?”. 

Inför mina intervjuer hade jag valt att spela in intervjuerna med en diktafon. Nu fick jag dock 
två intervjupersoner som inte ville bli inspelade, och jag fick då anteckna intervjun på plats. 
Detta gjorde att jag redan på plats kunde sålla bort sådant som inte var av vikt för min studie, 
som i sin tur gjorde det lättare för mig vid transkribering och analys. Men detta kan också ha 
gjort att jag missat något viktigt, som en betoning, en paus eller liknande som gjort att min 
tolkning av svaret har blivit fel mot vad den intervjuade ville få fram. Vid en inspelning av 
intervju kan jag lyssna flera gånger och tolka om, medan vid en intervju där jag antecknar på 
plats är tvungen att tolka direkt och sedan lita på att jag har gjort en sann tolkning av svaret 
(Bryman, 2011). Trots detta anser jag att jag fått fram det min studie sökte. Jag har fått svar på 
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mitt syfte om att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns inflytande, delaktighet 
och integritet i den pedagogiska dokumentationen utifrån de förutsättningar som fanns. 

Hur ser förskollärarna på barns inflytande och delaktighet 
i samband med den pedagogiska dokumentationen? 

Resultatet visar att förskollärare gärna ser barnen mer delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen, men i dagens arbete med den pedagogiska dokumentationen så ser det tyvärr 
inte ut så. I frågan om hur förskollärarna ser på de olika begreppen; inflytande, pedagogisk 
dokumentation och integritet, är de överens. Alla barn ska ha rätt till att yttra sig och göra sina 
egna val och genom att de får den möjligheten så ser man också till barnens integritet. För att 
en dokumentation ska bli pedagogisk så krävs det ett syfte och ett fortsatt arbete med den 
tillsammans. Detta är en kort sammanfattning om hur de ser på begreppen, frågan är sen hur de 
får dem att hänga ihop, och det är här de alla har en önskan att bli bättre. 

Precis som Elfström Petterson (2014) tog upp om hur innebörden av deltagande kan se olika ut, 
visar även förskollärarna i min studie hur de ser på det olika. Några av dem tar upp detta med 
just de små barnen, hur det är svårt att få deras deltagande i dokumentationen. Är det här då 
frågan om deras egen barnsyn och förhållningssätt? Ska man inte se till alla barns förmåga till 
inflytande, oavsett ålder? Förskollärarna menar här att eftersom de små barnen inte kan tala om 
allt om vad de vill, så är det svårt att få med deras inflytande. Men för att kunna närma sig 
barns perspektiv behöver man som förskollärare se till att hitta vägar för att kunna fånga upp 
även de små barnens inflytande och delaktighet. Att se barnen som deltagande subjekt, som har 
kompetensen till att kunna förmedla sin vilja, tanke och åsikt på sitt eget sätt (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Förskollärarna tar ändå upp detta med att de små barnen kan 
visa sin delaktighet genom att peka och göra gester. Och är inte det ändå ett sätt för de små att 
förmedla sin vilja, tanke och åsikt? 

Något som även står med i förskolans styrdokument, läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), 
är hur man i: förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Genom att tänka på den 
meningen i sitt arbete med barnen, oavsett ålder, borde man komma närmare ett barns 
perspektiv och längre ifrån barnperspektivet. Förskollärarna i studien menar ändå att de 
försöker låta de små barnen vara med så gott de kan, men när det kommer till den pedagogiska 
dokumentationen har de svårt att se de små barnens inflytande. Varför är det svårare och få 
med dem i den pedagogiska dokumentation och inte i valet av aktivitet? Som några av 
förskollärarna ändå uttryckte det och som även läroplanen tar upp, så ska förskolan lära barnen 
att vara delaktiga, och då borde det också gälla i alla delar, även i den pedagogiska 
dokumentationen. De små barnen borde även här kunna vara med och peka och gestikulera. 
Om förskollärarna ändå ser barnens inflytande och delaktighet som att alla kan utifrån sin 
förmåga just nu, borde det också gälla i den pedagogiska dokumentationen. Att peka på en bild, 
gestikulera vad som intresserar mest, och utifrån det bygger man som förskollärare vidare. Helt 
plötsligt har det skett en kommunikation och reflektion tillsammans med även de små. 
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Förskollärarna ser hur delaktigheten och inflytandet är något som växer med åldern, hur de 
äldre barnen kan vara med och påverka genom kommunikation och reflektion. Tillsammans 
med de äldre barnen kan man använda sig av dialog och prata kring bilderna utifrån olika 
perspektiv, vilka känslor som kommer fram, hur man kan bygga vidare eller vad som hände på 
bilden. Här kommer förskollärarna in på att det är så de vill använda dokumentationen, 
tillsammans med barnen, höra deras tankar och se till vad det är som intresserar dem i just den 
bilden. Att använda sig av dokumentationen som ett kommunikationsverktyg, för att få en bild 
av och förståelse om hur barnet ser på saker och ting (Bjervås, 2011 & Alnervik, 2013). 

Alnervik (2013) visade hur de som deltog i hennes studie hade fått med dokumentationen i 
verksamheten, och på så vis fått barnen mer delaktiga, detta är också något som förskollärarna i 
min studie uttrycker en önskan till att få. De vill kunna ha dokumentationsarbetet med hela 
tiden, låta barnen använda kameran eller ipaden själva till att fota eller filma, och att detta 
sedan används till vidare reflektion tillsammans med barnen. Dokumentationen blir då 
pedagogisk.  

Förskollärarna i min studie visar en ambition till att få dokumentationen levande i 
verksamheten, att det är dit de vill komma i dokumentationsarbetet. Det är då de kan få barnen 
mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Frågan är bara hur de ska komma dit? 
Viljan finns, och materialet finns, men ändå är det en bit kvar. Varför är det så? För att kunna 
komma från att bara ta foto till att låta barnen vara delaktiga kräver det också en samsyn, att 
både arbetslag och även barnen har samma förståelse över vad som ska ske (Elfström Petterson, 
2014). En av förskollärarna uttryckte att det inte är alla förskollärare som arbetar i 
verksamheten som förstår vad pedagogisk dokumentation är, hur den ska användas eller för 
vilket syfte. Då är det svårt att få till ett dokumentationsarbete som ska funka tillsammans med 
barnen. En annan förskollärare sa: ”förstår man inte vad det innebär med pedagogisk 
dokumentation, så är arbetet kört innan det ens har påbörjats” (Kerstin). 

Men vart ligger ansvaret då? Om man som förskollärare inte vet varför det dokumenteras eller 
vad man ska använda den till, då har man kanske missat en del i sin egen profession. Tittar man 
från ett annat håll, så är man som förskollärare aldrig ensam i en verksamhet, utan man arbetar i 
ett arbetslag. Kopplat till det Elfström Pettersson (2014) tar upp om samsyn, så borde det ligga i 
allas ansvar att se till att arbetslaget jobbar åt samma håll. För att ett arbete i ett arbetslag ska 
funka, krävs det att de alla har diskuterat allas perspektiv och synsätt. Om kollegerna i ett 
arbetslag reflekterar och diskuterar tillsammans, så kan de mötas någonstans och arbetet med 
att få till den pedagogiska dokumentationen kan börja. 

För att få med barnen i dokumentationen handlar kanske om barnsynen man bär. Idag kan det 
kännas som att förskollärarna ser på barnen som vuxna vet bättre, de försöker och vill lyssna 
till barnen, men det är ändå deras som i slutändan är det som gäller. Jag tolkar ändå det som 
blivit sagt av förskollärarna i studien att de ser barnen som medmänniskor, som deltagande 
subjekt, och de vill låta barnen få mer inflytande och delaktighet i den pedagogiska 
dokumentationen (Johansson, 2003).   
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Hur ser förskollärarna på barns integritet i samband med 
den pedagogiska dokumentationen? 

Även i denna fråga så kan man se i resultatet hur förskollärarna var eniga om man ser på barns 
integritet i samband med den pedagogiska dokumentationen. De menar att när en 
dokumentations görs så tänker man hela tiden på syftet. Ska bilden ligga på hemsidan, så tar 
man inga närbilder utan visar på helheten, ska det istället vara en bild på en tradition som sedan 
ska sitta i portfolion tar man bilder så att alla barn är med. Det Lindgren och Sparrman (2003) 
och även Elfström Pettersson (2014) menar med integritet är istället hur man försöker närma 
sig barnens perspektiv i att vilja bli dokumenterad. Hur ofta ställer man frågan till barnen om 
de vill bli fotade? Inte ofta utifrån de svar studien gett. Frågan är om man egentligen någonsin 
gör det? 

En av förskollärarna i min studie hade faktiskt börjat sin förskollärarutbildning och tyckt att 
”den pedagogiska dokumentationen var skit” (Lotta). Hon menade här varför man ska stå och 
dokumentera barnen, varför det inte är någon som dokumenterar de vuxna i verksamheten. 
Vem säger att barnen vill bli dokumenterade och bedömda? Hon sa även att under 
utbildningens gång fick hon förståelse om tanken med dokumentationen. Nu när hon är färdig 
förskollärare tycker hon den är bra och viktig, men samtidigt kan hennes funderingar vara bra 
att tänka på. Vem säger att barnen vill bli dokumenterade? Precis som Lindgren och Sparrman 
(2003) tog upp om att se till hur en forskare håller sig till denna etik i dokumentation jämfört 
med en förskollärare, så kan dessa funderingar vara att tänka på ibland. Varför inte använda en 
dokumentation tillsammans med barnen, för att se vad det är fröken gör i den bilden. Att lyssna 
till hur barnen ser och tänker om att det är fröken som är i fokus i dokumentationen. Kanske 
detta kan vara ett sätt att lära sig mer om hur det tas hänsyn till integritet i dokumentation. Om 
man som förskollärare får känna på känslan att bli dokumenterad, så kanske det leder till att 
man ser på det annorlunda. 

En annan förskollärare tog istället upp en annan syn att se på detta med integritet och 
dokumentation, hur man i förskolan har en dokumenterande kultur och att det faktiskt står i 
våra styrdokument att vi ska dokumentera och reflektera. Återigen kan det då ses till 
förhållningssätt, hur man väljer att dokumentera och hur barnen får vara delaktiga i den. Tillåts 
barnen vara med i dokumentationen så blir den inte bara pedagogisk, man minskar också risken 
för att deras integritet ska bli kränkt. Barnen får då chans att vara med och bestämma bilder, 
och tolkningen av en bild sker då tillsammans. En annan aspekt att se på integritet, är hur man 
som förskollärare tolkar en bild, vem som har den makten (Alnervik, 2014). En av 
förskollärarna var inne på detta, hur det är förskollärarens syn som blir i en dokumentation som 
läggs i portfolion, förskollärarens tolkning av barnet. Detta för att barnen inte har möjligheten 
att vara med i arbetet. 

Även om förskollärarna önskar att det fanns mer tid till att låta barnen vara med i 
dokumentationsarbetet och på så vis minska risken för objektifiering, så är det inte så deras 
verklighet ser ut. De tar inte bilder på barn som de märker inte vill vara med, men i övrigt så är 



 

29 
 

dokumentation en del av förskolans vardag, och det är något som barn och vuxna får räkna med 
när de börjar.  

Slutsatser 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns 
inflytande, delaktighet och integritet i den pedagogiska dokumentationen, och en liten inblick 
har man fått. Det som dock ifrån början var att få förskollärarnas tankar, blev istället hur det 
faktiskt ser ut. Varför är det så? Jag tror att när man frågar en förskollärare om hur han eller 
hon ser på en sak, så kommer även skuldkänslor, om man kan kalla det så, om hur det borde 
vara. Som i detta fall blev det en väckarklocka om hur det borde vara och hur de vill jobba, 
men att det inte funkar så. 

Förskollärarnas svar kommer också in på att tiden inte finns. Det som de vill göra med en 
dokumentation går inte, då det är annat runtomkring som tar den tiden. Förskollärarna i 
Alnerviks (2014) studie hade hittat ett verksamhetssystem för att få dokumentationen med som 
en del av verksamheten. En av förskollärarna i min studie hade under sin VFU använt sig av 
dokumentationen som en del av dagen, där hon tillsammans med barnen valde ut tre bilder om 
dagen, som de sedan satt ner och reflekterade och kommunicerade om. Hon skrev ner det som 
sades och tillsammans med texten sattes bilderna upp på väggen. Detta medförde att barnen 
stod och tittade på dessa bilder under en längre tid och fler, nya reflektioner tillkom och arbetet 
rullade på. 

Att få dokumentationen levande i verksamheten kräver jobb, och det kräver även en samsyn 
eller i alla fall samma förståelse för det i arbetslaget. Men någonstans tänker jag ändå att en 
förståelse borde finnas, då det finns ett styrdokument, läroplan för förskolan (Skolverket, 
2010), som ska följas när man arbetar i förskolan. I den står det tydligt om hur man ska arbeta 
med dokumentation och hur barns delaktighet ska synas i den: 

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. För att stödja och 
utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och 
intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om 
hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till 
vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de 
upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 

(Skolverket, 2010, s. 14) 

Utifrån denna text kan det tolkas hur man som förskollärare ska arbeta med barns inflytande, 
delaktighet och integritet i den pedagogiska dokumentationen. Så genom kommunikation i sitt 
arbetslag, tillsammans med barn och att man som förskollärare tar ett steg tillbaka och 
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reflekterar över sitt förhållningssätt, kan arbetet med pedagogisk dokumentation ta en ny 
vändning (Elfström Pettersson, 2014). 

Vart är det då det felar? Är det tiden som spökar? Diskussionen i dagens förskolor handlar 
mycket om tid i grund och botten, stora barngrupper och lite personal. Detta gör ju då i sin tur 
att det är något som drabbas. Förskolläraren Annelie uttryckte det som att tiden inte finns och 
någonstans måste det märkas, vilket då blir i dokumentationen. Hon uttrycker också att detta är 
fel. Hon var ändå noga med att säga hur föräldrar inte märker det, men hon själv känner att 
dokumentationen inte är ”riktig”, hur den inte är pedagogisk. Ska det vara så? Att även om 
föräldrarna inte märker något, vilket man egentligen inte kan påstå, då alla föräldrar inte talar 
om vad de vill se om barnen i deras dokumentation. Men om det nu är så att föräldrar inte 
märker något, är det för att förskollärarna är ”bra” på att dölja och är det i sådant fall rätt väg att 
gå? Om ingen påpekar eller visar hur prioriteringarna inom verksamheten ”stör” andra delar i 
den, hur ska en förändring då kunna ske? För att förändringar ska ske i förskolan, krävs det att 
någon säger stopp. Att visa föräldrarna hur det bör se ut, kan vara ett steg på vägen för att få 
dem att reagera för en förändring. Eller visa att så här är det, vi i verksamheten har inte tid att 
göra allt i vårt uppdrag för det tas tid till att hitta vikarier, diska, göra matbeställningar o.s.v. 
våga göra sin röst hörd för att få en förändring. 

Studien handlade om att få förskollärares tankar om barns inflytande, delaktighet och integritet 
i förskolan, många ambitioner har de och nu kan arbetet med dem starta. Förhoppningen med 
studien var att tankar och funderingar skulle dyka upp. Hur vill vi arbeta vidare? Hur ska 
barnen bli mer delaktiga? Förhoppningsvis har en låga tänts hos verksamma förskollärare om 
att låta barnen få mer inflytande och delaktighet i den pedagogiska dokumentationen, och nu 
gäller det bara att hålla den lågan vid liv. 

Fortsatt forskning 
Denna studies syfte var att få förskollärarnas tankar om barns inflytande, delaktighet och 
integritet i den pedagogiska dokumentationen. Med det resultat jag har fått fram utifrån mina 
frågeställningar: hur tänker förskollärare om barns inflytande och delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen? Och hur tänker förskollärare om barns integritet i den 
pedagogiska dokumentationen?, kan jag bli nyfiken på hur det skulle se ut om man tillät sig att 
omformulera dessa frågor. Om man istället säger: hur ser barns delaktighet och integritet ut i 
den pedagogiska dokumentationen? eller varför inte hur ser barnen på sin delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen?. Båda dessa frågor ger nya forskningsområden, och de väcker 
båda nya frågor och möjligheter till nya infallsvinklar inom samma ämne. Eller varför inte se 
det ur ett föräldraperspektiv, Vad har vårdnadshavarna för kunskap om den pedagogiska 
dokumentationen?”. Nu har man fått en syn på hur förskollärare tänker inom området, då skulle 
det vara intressant att se hur det faktiskt ser ut i verksamheten, eller kanske se det från någon 
annans perspektiv, t.ex. vårdnadshavarnas. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 

	  Informationsbrev	  

	  

Till	  Dig	  som	  är	  förskollärare	  på	  XXXX	  förskola.	  	  

	  

Jag	  är	  väldigt	  tacksam	  att	  du	  vill	  ta	  dig	  tid	  att	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju	  för	  mitt	  examens-‐

arbete.	  Jag	  studerar	  till	  förskollärare	  på	  Karlstads	  universitet.	  Jag	  ska	  nu	  skriva	  ett	  exa-‐

mensarbete	  om	  barns	  inflytande	  i	  pedagogisk	  dokumentation	  i	  förskolan.	  Syftet	  med	  

denna	  studie	  är	  att	  utifrån	  ett	  förskollärarperspektiv	  få	  syn	  på	  hur	  förskollärare	  förhåller	  

sig	  till	  den	  pedagogiska	  dokumentationen	  och	  barns	  rätt	  till	  delaktighet	  i	  den.	  Jag	  skulle	  

tycka	  att	  det	  vore	  intressant	  att	  ta	  del	  av	  Dina	  erfarenheter	  och	  tankar	  inom	  området.	  	  

Undersökningen	  genomförs	  med	  enskilda	  intervjuer	  vid	  ett	  tillfälle.	  Varje	  intervju	  tar	  ca	  

30	  minuter.	  För	  att	  underlätta	  för	  mig	  själv	  kommer	  jag	  att	  spela	  in	  intervjun.	  Detta	  är	  

endast	  för	  att	  jag	  ska	  kunna	  lyssna	  ordentligt	  på̊	  vad	  du	  säger,	  istället	  för	  att	  samtidigt	  

sitta	  och	  skriva	  ner	  vad	  som	  sägs.	  Jag	  är	  den	  enda	  som	  kommer	  att	  hantera	  materialet	  

som	  jag	  får	  in	  och	  när	  jag	  har	  skrivit	  klart	  mitt	  arbete	  kommer	  det	  insamlade	  materialet	  

att	  förstöras.	  Alla	  som	  väljer	  att	  delta	  i	  mina	  intervjuer	  kommer	  att	  vara	  anonyma	  och	  

materialet	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt.	  Det	  innebär	  att	  det	  inte	  kan	  kopplas	  till	  

Dig	  eller	  till	  Din	  arbetsplats.	  Deltagandet	  i	  intervjun	  är	  frivillig	  och	  Du	  har	  alltid	  rätt	  att	  

avbryta	  Din	  medverkan.	  Resultatet	  redovisas	  som	  ett	  examensarbete	  vid	  förskollärarut-‐

bildningen	  på	  Karlstads	  universitet.	  	  

Har du frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna.  

Tack	  på	  förhand	  för	  Din	  medverkan!	  	  

	  

Jessica	  Svensson	  

E-‐mail:	  XXXX	   	  

Mobil:	  07x-‐xxxxxxx	  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor, Examensarbete 

Intervju med xxxx. Xxxx har fått information om att delta är frivilligt och hon kan när som 

helst avbryta studien om hon så vill. Xxxx har också fått information om att allt samlat material 

behandlas konfidiellt och är endast för mitt arbete. 

• Ålder, utbildning och hur länge du arbetat i förskolan? 

• Vad är barns inflytande för dig? 

• Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

• Skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation?  

• Hur ser du på barns inflytande/delaktighet i den pedagogiska dokumentat-

ionen? 

• När har barnen möjlighet att vara delaktiga i den pedagogiska dokumentat-

ionen? När har de det inte? 

• Hur är de delaktiga? 

• Hur ser du barns integritet i samband med den pedagogiska dokumentat-

ionen?  

 


