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Sammanfattning 

I förskolans läroplan står det skrivet att varje barns utveckling och lärande ska dokumenteras 

och att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i denna dokumentation. Syftet med denna 

studie är att försöka ta reda på hur pedagoger arbetar med barns delaktighet i dokumentation i 

förskolan med utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi jämför även i vår studie hur synen på 

barns delaktighet traditionellt sett ut jämfört mot hur det ser ut idag genom de teoretiska 

perspektiven konstruktivism och socialkonstruktionism. Vår studie bygger på intervjuer med 

pedagoger i förskolan och resultat av intervjuerna har sedan analyserats utifrån våra 

frågeställningar, samt våra teoretiska perspektiv. Dokumentationen består främst av 

fotografier på barnen och dess görande i olika sammanhang och denna dokumentation riktar 

sig till både barn, pedagoger och föräldrar. Det finns många olika dokumentationsformer i 

förskolan och det visar sig att de används på olika sätt. Hur barnen görs delaktiga i 

dokumentationen kan handla om dokumentationsform samt pedagogernas förhållningssätt och 

deras barnsyn. 
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Förord 

 

Ett stort tack till vår handledare och till pedagogerna som deltog i intervjuerna. 

 

Inledning  
 

Den litteratur och de styrdokument som vi tagit del av under vår utbildning till förskollärare 

rörande dokumentation visar att barn ska vara delaktiga och ha inflytande i förskolans 

dokumentation. Vi har inte tagit del av särskilt många dokumentationstillfällen under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och därför heller inte sett hur pedagogerna involverar barnen i 

arbetet med dokumentation. För oss är barns delaktighet i dokumentationen viktig då vi anser 

att allas röster ska få bli hörda och respekterade, såväl barns som vuxnas. Lärande sker i 

gemenskap där alla har kunskap att tillföra. Då vi själva snart är färdigutbildade förskollärare 

och kommer att arbeta med dokumentation, hoppas vi att vår studie kan bidra med både 

praktisk och teoretisk kunskap inom vårt valda område. Vi kommer i detta arbete att intervjua 

pedagoger i förskolan för att ta reda på hur de arbetar med barns delaktighet i 

dokumentationen. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Vi vill undersöka hur pedagogerna i förskolan arbetar för att göra barnen delaktiga i 

dokumentationen med utgångspunkt i nedanstående frågeställningar.  

Frågeställningar 

 Vad består dokumentation av? 

 Hur arbetar pedagogerna med barns delaktighet i dokumentationen? 

 För vem och varför anser pedagogerna att dokumentationen görs? 

 

Litteraturöversikt 

 

Vi upptäckte, när vi gick igenom litteraturen, att det finns mycket att hitta inom området 

dokumentation och att dokumentationen kan användas på olika sätt, beroende på olika 

aktörers syfte. Likväl som barns lärande och utveckling ska dokumenteras kan 

dokumentationen fungera som ett underlag vid utvärdering och kvalitetsgranskning av 

förskolor och skolor på både lokal och statlig nivå.  

 

Litteraturgenomgång 

 

Samhällets syn på barnet har genom tiderna förändrats. Utvecklingspsykologins kognitiva 

teorier där barns utveckling sågs som biologisk och mognadsstyrd har traditionellt dominerat 

inom förskolans verksamhet. Barnet sågs förr som ett objekt och pedagogerna i förskolan 

observerade barnet för att bedöma dess utveckling i förhållande till förutbestämda skalor som 

beskrev vad som ansågs normalt för barn att kunna i en viss ålder. Barnen betraktades vidare 

som passiva och avsikten med observationerna var att korrigera barnets beteende och brister 

(Wehner-Godèe 2012, s.17-18).  Den konstruktivistiska teoribildningen är en del av denna 

kognitiva teoribildning som Jean Piaget var en stor föregångare inom. Piaget var vidare känd 

för sitt stadietänkande, han ansåg att barns tankar utvecklas i olika stadier relaterade till ålder 
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varpå det ena stadiet bygger på ett tidigare stadie och denna utveckling såg universellt sett 

likadan ut (Hwang Nilsson 1995, s.62-63). Idag har dessa teorier utmanats av andra teorier 

som rör barns utveckling, t ex. de socialkonstruktionistiska teorierna. Förespråkaren Lev 

Vygotskij menar att barnet, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, bör ses som en aktör 

och pedagogen som medkonstruktör. Det talas idag vidare om det kompetenta barnet som 

skapar sin egen kunskap och lär i samspel med andra människor varpå språkets betydelse ses 

som central. Barnet har, från att ha betraktats som ett objekt, kommit att ses som ett subjekt 

som själv kan agera (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godeé 2008, s.31). Denna syn på 

barnet som aktör synliggörs i förskolans reviderade läroplan där det står att arbetslaget ska “ta 

vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan (Lpfö,98/10, s.11). Lindgren & Sparrman (2003, s.1,60) tar vidare upp hur 

begreppet observation kommit att ersättas av dokumentation i förskolan och att fokus idag 

inte bara handlar om att se, utan även att reflektera över det man ser, något som helst ska ske 

gemensamt med barnen. Det gemensamma samtalet mellan pedagoger och barn är något som 

även FN:s barnkonvention belyser i samband med barns rätt i att få sin åsikt hörd och 

respekterad. Utifrån denna bakgrund och våra teoretiska perspektiv vill vi undersöka hur 

pedagoger i förskolor arbetar med barns delaktighet i dokumentationen med utgångspunkt i 

våra frågeställningar. Vi utgår i denna studie från ett konstruktivistiskt och ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv för att kunna se hur det traditionella synsättet på barn och 

barns delaktighet sett ut i förskolan och hur det ser ut idag då vi anser att det behövs kunskap 

om dåtid för att förstå nutid. Vi kommer använda oss av följande teoretiska verktyg: 

dokumentation och delaktighet. För oss innebär begreppet dokumentation i förskolan ett 

synliggörande av de aktörer som befinner sig där samt deras görande i olika situationer 

Begreppet delaktighet kan tolkas på olika sätt så vi har i vår studie valt att ha kriterier för vad 

vi anser bör uppfyllas för att barnen ska kunna vara delaktiga i dokumentationen i förskolan. 

Vi har analyserat resultatet utifrån våra frågeställningar som vi kommer att diskutera i vår 

diskussionsdel för att se om våra kriterier uppfyllts. Våra kriterier är kopplade till 

barnkonventionens (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. – 2009) 

kriterier för reellt inflytande, något som även förskolans läroplan tar upp. 

Våra kriterier för barns delaktighet är följande; 

 Barnen ska ges möjlighet att komma till tals under dokumentationsprocessen. 

 Barnen ges en meningsfull roll i processen. 
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 Barnen skall få reflektera över sin medverkan i dokumentationen. 

 

Dokumentation i förskolan  

 

Vid förklaring av begreppet dokumentation så anser Svenning (2011, s.27) att det bör ses i 

samband med begreppet observation. Observationen ses som själva iakttagelsen av en 

händelse, medan dokumentationen är det som sedan synliggör händelsen. Dokumentationens 

fokus var förr att observera och dokumentera barnens lärprocesser med hjälp av olika 

utvecklingskurvor för att bedöma barnens individuella kunskap (Lenz Taguchi 2013, s. 95). 

Förr ansåg man inte att den yttre miljön hade någon betydelse för barns lärande. Till den yttre 

miljön räknas hur förskolan organiserar sin verksamhet i form av vilket materialutbud som 

barnen erbjuds och dess tillgänglighet samt hur de olika rummen planeras och organiseras. 

Idag ses betydelsen av miljön och samspelet mellan barn och pedagoger som en viktig del i 

barns lärande och fokus i själva dokumentationsprocessen ligger i att se till detta samspel 

mellan barn, pedagoger och den miljö som förskolan erbjuder (Lenz Taguchi 2012, s.19; 

Nordin-Hultman 2004, s.21-24). 

Dokumentation i förskolan handlar idag om att synliggöra det som sker i verksamheten samt 

de människor som befinner sig där och valet av hur detta sedan dokumenteras är avgörande 

för vad som blir synliggjort. Dokumentation kan bestå av det insamlade material som 

pedagogerna sammanställt såsom fotografier, videofilm, intervjuer och loggbok eller barnens 

alster (Seitz 2008, s.88; Svenning 2011, s.25).  

Det finns många olika dokumentationsunderlag att arbeta med i förskolan. Hur dessa används 

och hur dokumentationen ser ut skiljer sig åt mellan förskolor. Wehner-Godeé (2012 s.15-17) 

tar upp att dokumentation kan användas som en bedömning av barns individuella utveckling, 

vilken sedan kan användas som underlag vid föräldrasamtal. Riddersporren (2011, s.23) och 

Lindö (2009, s.26) förklarar att dokumentation kan användas för att synliggöra reflektioner 

och beskriva olika skeenden genom att fungera som ett kommunikationsmedel. 

Dokumentationen kan även vara identitetsskapande genom barnens berättelser och 

beskrivningar av sig själva och sin omvärld.  

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009, s. 48) tar upp hur dokumentation genom reflektion 

även kan användas som ett verktyg för att utmana och vidareutveckla barn och pedagogers 
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lärande samt som ett underlag vid utvärdering av förskolan som verksamhet. Det finns i 

förskolan krav på dokumentation. Det syns i den reviderade läroplanen där det står att 

förskollärare ska “ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål och intentioner” (lpfö98/10, s. 14). För att kunna dokumentera är det väsentligt att 

pedagogen har kunskap om dokumentationsprocessen, alltså vad, hur och varför 

dokumentationen görs samt även att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i 

dokumentation (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s 50; Seitz 2008,s. 88; lpfö 98/10, 

s.15). 

 

Dokumentationsunderlag 

 

Under åren har det inom förskolans värld vuxit fram ett antal dokumentationsformer som 

pedagoger kan använda som arbetsverktyg. Dessa har alla olika innehåll och en del av dem 

utgår från olika perspektiv. De som presenteras här nedan är de som våra intervjuade 

förskolor arbetade med idag. Vi presenterar även IUP då detta underlag tidigare hade använts 

hos två av våra intervjuade förskolor. 

Tras  

 

Tras som står för Tidig Registrering Av Språket är ett åldersindelat observationsmaterial som 

används för att registrera barnens språkutveckling relaterat till deras ålder. Ett schema fylls i 

av pedagogerna i förskolan och berör nedanstående områden (Svenning 2011, s. 10; Kittel & 

Svensson 2009, s. 3). 

1. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet  

2. Språkförståelse och språklig medvetenhet  

3. Uttal, ordförråd och meningsbyggnad  
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IUP 

IUP står för Individuella utvecklingsplaner och är ett skriftligt bedömningsunderlag som kan 

användas vid utvecklingssamtal. Här dokumenteras barnets utveckling och lärande. IUP kan 

vara både tillbakablickande och framåtsyftande. IUP dokumenten kan variera och de kan vara 

allt ifrån hårt standardiserade och detaljerade till relativt vida (Andréasson & Asplund 

Carlsson 2009, s. 38-39; Riddersporre 2010, s. 232).  

 

 

Portfolio/pärm 

 

Portfolio är en metod för att samla och visa barnen deras lärande genom dokumentation. Det 

är barnens deltagande och egna alster som bör ligga till grund för hur portfolion byggs upp.  

Några exempel på olika typer av dokumentation som kan ingå i en portfolio är barnens 

självporträtt, deras teckningar och fotografier (Åsén 2002, s.56). 

 

Pedagogisk dokumentation 

 

Pedagogisk dokumentation associeras ofta med Reggio Emilia-filosofin, vars synsätt grundar 

sig på att barns lärande inte följer linjära universella utvecklingssteg utan lärandet ses som 

rhizomatiskt, slingrande genom att det tar många olika vägar och uttryck. Dokumentationen 

används som ett analysverktyg i förskolan och bygger på att se barnets utveckling i relationen 

till omgivningen, där yttre faktorer som miljö och material ingår. Dokumentationen blir 

pedagogisk genom att barn och pedagoger lär tillsammans och reflekterar över det lärande 

som skett, vilket sedan används för att synliggöra och utmana barnens lärande samt visa deras 

meningskapande utåt för omvärlden (Lenz Taguchi 2012, s.5, 18; Riddersporre 2010 s. 233-

235; Skolverket 2012). 

Mind map  

 

En mind map, även kallad tankekarta (se bilaga 2), kan vara ett enkelt sätt att åskådliggöra 

något visuellt. Att samla ihop barnens ideér och tidigare erfarenheter inför ett möjligt 

temaarbete är ett användningsområde där mind map eller tankekarta kan komma till 

användning (www.forskoleburken.se). 

http://www.forskoleburken.se/
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Konstruktivistiskt perspektiv 

 

Teorier kring lärande och kunskap har genom åren varierat. Det konstruktivistiska synsättet på 

barn och lärande är en del av den kognitiva teoribildningen som grundar sig på psykologen 

Jean Piagets tankar och ideér. Piaget var, som tidigare beskrivit i vår bakgrund, intresserad av 

hur barns tankegångar fungerade vid inlärning av ny kunskap och hur den bildades. Han ansåg 

att tankegångarna och lärandet utvecklades relaterat till barnens ålder i olika stadier. Piaget 

ansåg att barnen skulle sluta matas med kunskap av läraren, utan istället bli aktiva skapare av 

sin egen kunskap. Pedagogiken började med den konstruktivistiska synen bli mer 

barncentrerad och vikten av att barnen både fysiskt och psykiskt skulle utforska omvärlden, 

för att på bästa sätt skapa ett näringsrikt lärande, låg i fokus. 

I det konstruktivistiska synsättet anses inte barnen vara tomma kärl, utan de bär med sig olika 

erfarenheter som det är upp till pedagogen att locka fram och använda som utgångspunkt för 

att skapa goda lärmiljöer för barnet. Lärmiljöerna arrangeras och skapas av de vuxna med 

hänsyn till att barn lär olika, och med ett bestämt mål för vad barnen ska lära sig. Den 

konstruktivistiska teorin har fått kritik då lärandet inom konstruktivismen anses vara för 

situationsbundet. Lärandet sker i ett sampel mellan människor och är beroende av sociala 

sammanhang (Elfström 2008, s.29-30). Barnet ses här till viss del som ett objekt, som 

oberoende av sin omgivning, kultur och historia eller ekonomi, skapar lärande i 

utvecklingsfaser. Det efterfrågas här mönster och generella drag när det kommer till barnen 

kunskapsutveckling (Nordin-Hultman 2004, s.35; Lenz Taguchi 2013, s.94-95). 

 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Socialkonstruktionistiska synsätt på barn och lärande är en utvecklad förgrening av 

konstruktivismen med psykologen Lev Vygotskij som föregångsnamn. Här ses kunskap som 

något människan själv konstruerar och det läggs stor vikt på språket som verktyg. Språket 

hjälper människan att erfara och upptäcka världen i samspel med andra. Barn anses vara 

medkonstruktörer av sin egen kunskap och deras kunnande och ideér är lika viktiga som 

någon annans. I den socialkonstruktionistiska synen ses lärandet inte som linjärt, utan som 

rörligt och föränderligt, även kallat rhizomatiskt. Förespråkarna menar att barn och vuxna 
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ständigt lär i samspel med varandra och processen och utforskandet ses i lärandet viktigare än 

själva målet eller resultatet. Om villospår eller nya situationer uppstår på vägen så är det bara 

en berikande upptäckt som kan utöka kunskapen ännu mera. Barns tidigare erfarenheter anses 

ha en inverkan på hur lärandet blomstrar både individuellt, i relationer och i olika 

sammanhang. När barn och vuxna i samspel ses konstruera och omkonstruera kunskap och 

lärande hänvisas det till ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Elfström 2008, s. 28-34; Lenz 

Taguchi 1997, s.9). 

 

Barns delaktighet 

 

Förr ansågs inte barnet kunna påverka sitt lärande i så stor utsträckning, då barnet sågs som en 

passiv mottagare av kunskap. Det var de vuxna som ansåg sig veta var barnet befann sig i sin 

utveckling och hur nya kunskaper skulle utformas för att barnet skulle lära vidare. Idag ses 

barnet som en kompetent medkonstruktör av sin egen kunskap (Lenz Taguchi 2013, s.19-20). 

Ett av förskolans uppdrag idag är att ge barnen kunskap om demokratibegreppet, begreppet 

kan ses i relation till barns delaktighet. Barnen får vara delaktiga genom att ha inflytande i 

verksamheten. Det kan innebära att de får reflektera och uttrycka sina tankar och åsikter, samt 

att vara delaktiga i beslutsfattande och olika typer av sammarbeten (lpfö 98/10, s.12; Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007, s.171). Läroplanen och barnkonventionen tar båda upp 

begreppet reellt inflytande under olika avsnitt. I barnkonventionen ses reellt inflytande 

kopplat till fyra kriterier.  

1. Barnet ges möjlighet att få uttrycka sin mening under processen.  

2. Barnet får information om processen och sin roll i den. 

3. Barnet ska ha en meningsfull roll i processen. 

4. Barnet deltar frivilligt i processen (ingår inte i våra kriterier). 

Begreppet delaktighet kan ses i relation till begreppet barns perspektiv, då dessa är ömsesidigt 

beroende av varandra. För att pedagogerna ska kunna göra barn delaktiga i förskolan så att de 

får ett reellt inflytande, bör pedagogerna kunna inta ett barns perspektiv. Detta kan visa sig 

genom att barnen själva får välja vad de vill fotografera, vilka fotografier som sedan ska 

dokumenteras och vad pedagogen ska skriva under fotografierna. På detta vis synliggörs 
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barnens bild av världen utifrån ett barns perspektiv och deras egna uttryck har fått komma 

fram i dokumentationen (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 42,51; Skollagen 

(2010:800) kap 4, 9§; ”www.barnombudsmannen.se” artikel 6).  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv kan i samband med dokumentation användas 

för att påvisa hur dokumentationen blivit gjord och ge vidare insyn i barnens värld 

Dokumentationen kan även vara en hjälp för pedagoger att förstå barnens perspektiv bättre. 

För att pedagoger ska kunna stimulera barnen i förskolan behöver de få reda på vad barnen 

vill ha och behöver. Ett barns perspektiv synliggörs först när barnet själv får berätta om sina 

upplevelser, tankar och känslor utan att dessa först har tolkats av någon vuxen (Svenning 

2011, s.42, 47, 52). För att åtskilja begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan dessa 

ses i relation till om det är någon som företräder barnet eller om det är barnet själv som 

utformat perspektivet (Halldén 2007, s.169). Alla människor bär med sig olika slags 

erfarenheter, som hjälper oss att få perspektiv på vår omvärld och tolka det vi möter. 

Svenning tar upp vikten av att pedagoger tillsammans reflekterar över olika sätt att se på barn, 

för att kunna medvetandegöra hur barn betraktades förr och hur barn betraktas idag samt 

diskuterar kring sin egen barnsyn och sitt förhållningssätt. Ses barnet som ett objekt som ska 

styras av de vuxna eller möts barnet som ett subjekt vars tankar, och idéer blir lyssnade på? 

 När den vuxne möter barnet i en subjektrelation och genuint försöker tolka det som barnet 

uttrycker och visar, framträder det kompetenta barnet som förskolans läroplan beskriver. 

Pedagogers kompetens och barnsyn har inverkan på vilka möjligheter till inflytande och 

delaktighet barnet får i sin vardag på förskolan (LØkken 2008, s.33; Svenning 2001, s. 

46,102). Sheridan & Pramling Samuelsson (2009, s. 44-45) tar upp vikten av att pedagoger 

förstår innebörden av begreppet delaktighet för att de ska kunna se att barnen verkligen är 

delaktiga i verksamhetens olika moment. Det är först då som de också kan göra barnen 

medvetna om sin delaktighet.  

“Om vuxna lyckas fånga barns perspektiv och göra dem delaktiga så finns möjligheten att 

barn erfar sig som förstådda och delaktiga”. (Sheridan & Pramling Samuelsson 2003, s.71) 
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Metod 

Metoddiskussion 

 

I denna studie har vi använt oss av intervjumetod. Det samlade material vi fått in har 

diskuterats och analyserats kopplat till vårt syfte och teoretiska perspektiv. Om tiden räckt att 

triangulera vår studie, alltså använt oss av fler metoder såsom textanalys och observation som 

komplement till vårt resultat, hade vi fått ett bredare underlag och validiteten hade kanske 

ökat (Watt Boolsen 2007, s. 188). Vi har gjort enskilda intervjuer där vi intervjuat tre 

pedagoger var, som samtliga arbetade i olika förskolor. Dessa intervjuer har vi sammanställt 

enskilt, vilka presenteras under vår resultatdel. Vi analyserade även våra intervjuresultat 

själva för att vi gemensamt skulle kunna titta på likheter och olikheter mellan våra resultat. 

Vår gemensamma intervjuanalys utifrån våra frågeställningar, litteratur och teoretiska 

perspektiv presenteras under analysdelen. Vi tog reda på fakta om de underlag som våra 

respektive informanter använde som dokumentationsunderlag. Det övriga arbetet gjordes 

gemensamt.   

Det var inte helt oproblematiskt att använda sig av intervjuer då de svar vi kunde få i en 

intervju inte självklart besvarade de frågeställningar vi hade. Vi upptäckte att pedagogerna 

inte alltid besvarade en fråga direkt kopplat till den specifika frågan vi ställt, utan kunde 

besvara den på en helt annan fråga. Detta gjorde att bearbetningen av vårt material tog längre 

tid än väntat.  

Eftersom vi har varit två som skrivit denna uppsats, har vi utifrån vårt insamlade material, 

kunnat analysera det utifrån våra olika perspektiv och fått se materialet ur olika synvinklar, 

vilket vi anser varit mycket givande. Under arbetets gång har vi haft mycket stor nytta av 

googledocs som är ett dokument, där vi gemensamt och enskilt på olika platser kunde skriva. 

En stor fördel med att vara två är alla intressanta diskussioner som uppstått under arbetets 

gång där vi kunnat bolla ideér med varandra. Detta har gett oss nya erfarenheter samt gjort 

våra tidigare erfarenheter och kunskaper kring ett ämne djupare och rikare. För att 

sammanfatta ovanstående så har vi haft ett stort stöd av varandra under skrivandet av vårt 

examensarbete.   

 



11 
 

 

Material 

 

I denna studie består vårt material av våra sex intervjuer och dess resultat. Vi har bearbetat 

detta material med hjälp av litteratur där den största delen av våra referenser är hämtade från 

den litteratur som vi läst i tidigare kurser under vår utbildning till förskollärare. Denna 

litteratur har varit en stor tillgång i vårt arbete. 

 

Avgränsningar 

 

Vi fokuserar på pedagogens arbete med barns delaktighet i dokumentationen och har använt 

oss av intervjumetod. Vi har valt de konstruktivistiska och socialkonstruktionistiska synsätten 

på kunskap och lärande som teoretiska perspektiv. 

 

Urval 

 

Vi valde att intervjua sammanlagt sex pedagoger varav vi enskilt intervjuade tre pedagoger 

var. Alla pedagogerna arbetar på olika förskolor i mellersta Sverige, några av förskolorna är 

belägna inom samma kommun. Fem av våra intervjupersoner är  förskollärare, en blir 

färdigutbildad förskollärare i januari 2015. Samtliga intervjuade pedagoger består av tidigare 

kontakter, några är handledare som vi haft under våra tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar i vår förskollärarutbildning, en del är pedagoger som arbetar på våra egna barns 

förskolor och några är kontakter från våra tidigare arbetsplatser. Anledningen till att alla 

pedagoger vi valde att intervjua är tidigare kontakter är att vi ville skapa en så trygg atmosfär 

som möjligt under våra intervjuer. Vi valde att intervjua pedagoger som arbetar på olika 

förskolor då vi hade en förhoppning om att få en bredare bild av hur pedagoger arbetar med 

barns delaktighet i dokumentation. 
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Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7-12) hänvisar till fyra grundprinciper vid forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vårt arbete 

med intervjuerna tog vi hänsyn till dessa principer genom att vi berättade för samtliga 

pedagoger om området som studien skulle komma att beröra, vårt syfte med studien samt hur 

den skulle användas. Vi informerade pedagogerna om deras rätt till anonymitet och att de 

skulle komma att ges fingerade namn i vårt arbete. Samtliga pedagoger valde att vara 

anonyma. Vi frågade om vi kunde spela in intervjuerna med en mobiltelefon och även om vi 

fick kontakta pedagogerna vid ett senare tillfälle, om det skulle dyka upp eventuella 

följdfrågor under arbetets gång. Samtliga pedagoger samtyckte till ovanstående 

“överenskommelser”. Vi har låtit våra informanter ta del av en samtyckesblankett som 

undertecknats av oss ( se bilaga 5). Ingen utomstående har haft tillgång till vårt inspelade 

material och när vi skrivit klart vårt arbete kommer materialet att raderas.   

 

Etiska aspekter på barns delaktighet i dokumentationen 

 

Idag är det fokus på att synligöra barns lärande genom dokumentation och läroplanen tar upp 

att denna dokumentation ska ske kontinuerligt. Dokumentation kan ske med hjälp av 

fotografier på barnen i olika sammanhang. Pedagogen har makt vid dokumentationen 

eftersom de väljer vad som ska visas och därmed hur barnets förmågor kommer att 

synliggöras. Här har pedagogen ett ansvar i att fråga barnen om de vill delta och sätta upp sina 

bilder på väggen så att barnet får vara delaktigt i vilken dokumentation som synliggörs, så att 

det blir utifrån barnens perspektiv och inte de vuxnas barnsperspektiv (Svenning 2011, s. 48). 

Eftersom pedagogerna är de som organiserar miljön på förskolan har de makt att kunna ge 

eller inte ge barnen en möjlighet till att vara delaktiga i den vardagliga verksamheten och 

dokumentationen. Det blir därför viktigt för pedagogerna att se över sitt förhållningssätt och 

vara medvetna om barnens egen roll i dokumentationen (Lenz Taguchi & Åberg 2005, s. 

67).  FN/Barnkonventionen belyser vikten av att barnen skall ha rätt att uttrycka sin röst och 
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få den respekterad, samt att barnets bästa alltid skall vara i åtanke vid beslut rörande dem 

(Statistiska centralbyrån 2009:2; ”www.unicef.se/barnkonventionen”).  

 

Intervjuernas genomförande 

 

Vi valde inspelning för att kunna fokusera på den intervjuade här och nu istället för att 

koncentrera oss på att skriva. Intervjuerna transkriberades sedan i direkt anslutning till 

intervjuerna, för att vi skulle kunna hålla samtalet levande. Esaiasson (2007, s. 283) och Bell 

(2005, s. 158) anser att samtalsintervjuer är en flexibel metod som ger goda förutsättningar för 

eventuella följdfrågor, som kan uppstå, för att göra undersökningen fylligare, samt att 

informanten även har möjlighet till djupare och längre svar. Våra intervjufrågor arbetades 

fram gemensamt (se bilaga 1). Vi börjar våra intervjuer med att fråga neutrala frågor rörande 

tidigare utbildning, hur länge de arbetat inom förskola samt hur länge de arbetat just på denna 

förskola. Att börja med neutrala frågor i en samtalsintervju är något som Esaiasson (2007, s. 

298, 302) rekommenderar för att kunna skapa en mer avslappnad atmosfär. Samtliga 

informanter fick själva välja dag, plats och tidpunkt för de tänkta intervjuerna, detta för att vi 

ville anpassa oss efter deras och verksamhetens behov.  Intervju som metod kan vara 

problematiskt då man inte vet om materialet tolkats rätt utifrån dess ursprungliga syfte. 

Eftersom vi var bekanta med informanterna sen tidigare kan det haft en inverkan på vår 

tolkning av intervjusvaren. 

 

Intervjuresultat 
 

Vi har sammanställt våra resultat av intervjuerna enskilt och här nedan redogör vi för våra tre 

respektive resultat. Pedagogerna i intervjuerna har fått fingerade namn. Intervjufrågorna finns 

presenterade som bilaga 1. 

     

 

http://unicef.se/barnkonventionen
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Resultat utifrån tre intervjuer av Sandra Z Forsgren 

 

 1 & 2. Hur länge har ni arbetat i förskola? Hur länge har ni varit på just denna 

förskola och ålder på barnen idag? 

Alla är utbildade förskollärare mot barn i de yngre åldrarna, som utbildningen hette innan 

den renodlade förskollärarutbildningen, och har en varierande tid i yrket. Anna som är 

nybliven mamma har arbetat på sin förskola i 6 år, Maria har arbetat 5 år och Katrin i 

sammanlagt 13 år, men på den nuvarande i ca 1 år. Anna arbetar med barn 1-5år, Maria 

med 3-5 och Katrin med 1-3 åringar. 

 

3. Använder ni idag något specifikt arbetssätt eller underlag vid dokumentationen här 

på förskolan? Om, så är fallet hur fungerar/används denna? 

Katrin använder sig av en mall med de didaktiska frågorna vad hur, varför och för vem 

som hon kopplar till förskolans läroplan (se bilaga 4). Anna använder sig av underlaget 

Tras och Maria använder sig av Mindmap. Alla tre förskolorna använder sig även av 

portfolio/eller barnens egna pärmar, som de även benämner den. 

Alla tre förskollärarna beskriver portfolio som en egen pärm för barnen att titta i själva 

eller tillsammans med andra. Innehållet varierar mellan förskolorna. Maria har i pärmen 

rubriker såsom MIG SJÄLV och MIN FAMILJ samt JAG TYCKER OM. Katrin har 

rubriken JAG KAN i deras pärm. I alla pärmar är det barnens egna alster och foton som 

samlas. TRAS visste inte Anna vad det stod för, detta hade valts innan hon började. Men 

det innehöll olika punkter som pedagoger kunde ha som stöd vid utvecklingssamtalen och 

se vad som barnen kunde behöva träna på eller inte. 

 

Maria använder sig av mindmap, även kallad tankekarta, där ett övergripande tema 

presenteras.  Temat kan vara djur och trädgård och härifrån utgår de från barnens tidigare 

erfarenheter och intressen. Arbetet fortsätter utvecklas med bilder, teckningar och böcker 

som allt detta kopplas till läroplanens övergripande utvecklingsmål som är matematik, 

språk, teknik samt naturvetenskap och barns hälsa. Syfte och mål skall tydligt finnas med 

och denna mind map hänger uppe för föräldrar och barn att titta i och fylls hela tiden på 

med diverse dokumentation. 
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Både Katrin och Maria använder även bildspel i hallen för barn och föräldrar att titta på 

och Katrin säger att deras foton byts ut ca 1 gång i veckan. 

 

 

4. Vad består er dokumentation av?  

Dokumentationen består mestadels av bilder på barnen och deras skapande. Både 

individuella och gruppbilder från händelser i vardagen. Barnens egna berättelser och citat 

som skrivs ned används som dokumentation. 

5. Varför och för vem anser du att dokumentationen görs? 

Personligen så tycker Anna att den görs främst för föräldrarnas skull och för att visa upp 

sin verksamhet, och lite för att pedagogerna skall kunna utveckla sitt arbete. 

Maria och Katrin tycker båda att dokumentationen görs främst för barnens skull. För att 

barnen skall bli medvetna om och se sin utveckling. Katrin säger att barnen tycker det är 

så kul att se sig själva på bild och film. Maria nämner vidare vikten av att pedagoger och 

verksamheten ska ta del av dokumentationen och se över vad som kan/bör utvecklas. Samt 

att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten. 

 

6 & 7.  Hur arbetar ni med barnens delaktighet i dokumentationen i praktiken och hur 

synliggörs denna? 

Anna säger att barnen är delaktiga i dokumentationen när de samtalar med barnen om de 

bilder som är från vardagens händelser. Samtliga pedagoger försöker utgå från barnens 

intressen vid teman och aktiviteter. 

 

Katrin tar hjälp av de barn som kan klippa och klistra in de bilder som tas fram till barnens 

pärmar och uttrycker det som svårt, då de yngsta ännu inte kan prata. 

 

Maria säger att barnen blir delaktiga då deras alster är på väggarna och barnen får 

reflektera kring dessa. Maria berättar om det stående temat kompissolen, där barnen får 

berätta själva om hur en kompis skall vara och sedan får de lova att med sitt handavtryck 

vara delaktiga i att vara en god vän. Samt att deras pärmar skall vara i deras höjd för att 

fritt kunna titta i. Katrin säger att barnens delaktighet syns i bildspelet. 
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Anna berättar vidare om barnens delaktighet genom att synliggöra deras citat och deras 

bilder, samt att de några gånger per år har en drop-in-fika för föräldrar där barnen hjälper 

till mycket, vid bakning och servering. 

 

8. Hur sker reflektion kring dokumentationen? Enskilt? Tillsammans? 

Katrin anser att reflektionen sker hela tiden, både enskilt och tillsammans med vuxna och 

barn. Anna reflekterar med arbetslaget och Maria har var tredje vecka en 

reflektionsgrupp/pedagogiskt forum och sedan är det enskilt på planeringstiden, men även 

ibland på kvällsmöten med arbetslaget. 

 

 

 

9. När sker dokumentationen? 

Katrin tycker att hon dokumenterar hela tiden och har ofta med sig papper och penna för 

att fånga stunden. Det är ofta bråttom att hämta kameran. 

Anna dokumenterar på höst och vår, samt under planeringsdagarna för det är då det finns 

tid att sitta ner. 

 

Maria dokumenterar dagligen och detta i form av ett blädderblock som sitter i hallen, samt 

i planeringstiden en gång i veckan. Men Marias vision är att kunna dokumentera mera på 

plats med barnen och nämner att det skulle underlätta med en iPad i dokumentationen vid 

exempelvis skogsutflykterna. 

 

10. Vilka möjligheter och svårigheter ser ni vid arbetet med barns delaktighet i 

dokumentationen? ( Ramfaktorer: Tid, miljö) 

Katrin säger att språket kan vara svårt vid barnens delaktighet med de yngsta, att de inte 

kan prata än, men att det egentligen inte ska finnas svårigheter utan att man ska se till 

möjligheterna och anpassa sig efter situationen. 

 

Anna nämner att det finns oändliga möjligheter idag, med IT, att få med barnen i 

dokumentationen och få det DOM vill dokumentera och inte det som pedagogerna vill. 

Annas förskola har inte någon iPad ännu. Hinder eller svårigheter ser hon inga, i så fall är 

det vuxna som skapar dem. 
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Maria säger att det är svårt att få med alla barnen och önskar en iPad vid exempelvis 

skogsutflykten för att kunna dokumentera med barnen i stunden. Hon anser att 

barngrupperna är stora och att det blir svårt att utgå från det enskilda barnets intressen. 

Det är många barn i gruppen och för lite tid helt enkelt, men sen så måste man lösa det. 

 

 

Resultat utifrån tre intervjuer av Sara Ångström 

 

1 & 2. Hur länge har ni arbetat i förskola? Hur länge har ni varit på just denna förskola 

och ålder på barnen idag? 

Karin är förskollärare och har arbetat i förskola i 14 år varav 2 år på denna förskola. Ålder 

på barngruppen 1- 4 år.  Lotta är förskollärare och har arbetat i förskola i 20 år, 10 år på 

den här förskolan och hon arbetar nu i en barngrupp med 1-5 åringar. Sanna är barnskötare, 

hon studerar nu till förskollärare samtidigt som hon arbetar och blir färdig förskollärare i 

januari. Hon har arbetat i förskola i 8 år varav 3 år på denna förskola, ålder på barngruppen 

är 4 år. 

 

3. Använder ni idag något specifikt arbetssätt eller underlag vid dokumentationen här 

på förskolan? Om, så är fallet hur fungerar/används denna? 

Som dokumentationsunderlag har Karin och Lotta tidigare använt IUP men idag finns 

inget speciellt underlag på förskolorna utöver barnens pärmar då de håller på att utarbetas 

nya slags IUP. Karin berättar att IUP inte är så bra som dokumentationsunderlag eftersom 

det är det enskilda barnet som bedöms där och att man idag ska se mer till hur hela 

gruppen arbetar och utvecklas. Karin säger att de arbetar utifrån blocken i läroplanen, att 

jobba med barns inflytande är svårt då de har blandad åldersgrupp. De äldsta barnen kan 

säga vad de är intresserade av så att vi kan följa deras intressen. De yngre barnens 

intressen får man försöka tolka utifrån deras kroppsspråk, om de t ex pekar på något och 

gå mer på sin magkänsla av vad dem är intresserade av, eftersom de inte kan uttrycka sig 

så enkelt. Hon säger att det sätt som IUP är uppbyggt på inte stämmer överens med det sätt 

de vill synliggöra barns lärande på eller för hur föräldrarna vill se barns lärande. Karin 

berättar vidare att de skulle vilja ha nån slags lathund vid dokumentationen så att de kan 

utgå från samma formulär eftersom pedagogerna kan ha olika sätt när dem talar. Det är 
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viktigt att utveckla vad som t.ex. menas med att Pelles språk är bra, hur definieras 

bra?  Både Karin och Lotta berättar att det är förskolecheferna som bestämmer vilket 

dokumentationsunderlag som ska användas på förskolorna. På Sannas förskola används 

pedagogisk dokumentation som dokumentationsunderlag och dokumentationen sätts in i 

barnens portfolio. De har en tydlig dokumentationsmall (se bilaga 3) som grund, där det 

står hur de ska dokumentera, så att alla pedagoger på enheten gör likadant. Det finns även 

en dokumentationspolicy som tar upp frågor som: varför ska vi dokumentera? Vad vill vi 

med dokumentationen?  I portfoliopärmarna finns två flikar, den ena heter projekt och den 

andra övrigt lärande. Sanna berättar att under fliken med projekt hamnar den 

dokumentation som de gjort under sina projektstunder. Deras nuvarande projekt handlar 

om “ Liv i vatten”. Under övrigt lärande kan det vara en leksituation som dokumenterats 

eller att ett barn suttit och skrivit något utöver projektstunderna, men hon tillägger att 

projektet tar ganska stor del av dagen. 

 

4. Vad består er dokumentation av? 

Karin, Lotta och Sanna berättar alla att dokumentationen innehåller bilder på barnen i 

olika sammanhang samt barnens alster. Sanna säger att dokumentationen kretsar kring vad 

barnen gjort under projektstunderna och att det främst är den dokumentationen som visas 

på väggarna, eftersom projektet styr verksamheten. Karin berättar att de har en särskild 

dokumentationsvägg där dokumentationen hamnar och även information till föräldrarna. 

Lotta berättar att det mest görs gruppdokumentation och att de har bilder i hallen som 

rullar på en skärm för att visa föräldrar och barn. 

 

5. Varför och för vem anser du att dokumentationen görs? 

Karin och Sanna anser att dokumentationen görs för barnen, föräldrar och pedagoger. 

Lotta menar att dokumentationen främst är till för att visa på det enskilda barnets 

utveckling. Sanna säger att dokumentationen ses som ett reflektionsverktyg och ett 

arbetsverktyg. Karin säger att det blir lättare att följa en röd tråd i verksamheten om man 

dokumenterar och genom att utvärdera och reflektera över det man gör är det lättare att se 

att man gjort något. Sanna säger att de sitter i arbetslag och diskuterar och reflekterar för 

att kunna följa upp barnens intressen och hitta nya utmaningar. Karin säger att de har en 

dagbok i hallen där veckohändelserna skrivs ner. Hon berättar att dokumentationen 

underlättar för att göra de yngre barnen som ännu inte har språket delaktiga genom att 
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föräldrarna får veta vad barnen gjort under dagen och sedan kan samtala vidare om det i 

hemmet. Det handlar om att knyta an förskolan till hemmet. 

 

 

 

6. Hur arbetar ni med barnens delaktighet i dokumentationen i praktiken? 

Sanna berättar att de tar tillbaka dokumentationen till barnen genom att barnen får prata 

om dokumentationen och minnas tillbaka kring det som skedde. Detta för att barnen också 

ska få vara delaktiga och reflektera och inte bara vi pedagoger. Barnens reflektioner skrivs 

också ned så att de får tänka och tycka till, det är viktigt för oss. Även pedagogernas 

reflektioner skrivs ned för att det gemensamma lärandet ska kunna synliggöras. Karin 

berättar att dokumentationen på dokumentationsväggen är tillgänglig för barnen så att de 

kan titta på dokumentationen när de vill och prata om den med sina kompisar. Lotta säger 

att de är olika beroende på barnens ålder och att de större barnen är mer delaktiga. 

 

7. På vilket sätt synliggörs barnens delaktighet i dokumentationen? 

Karin visar att de har en tavellist ovanför sin dokumentationsvägg där de brukar sätta upp 

teckningar som barnen målat, men tillägger att barnen brukar få välja om de vill ha sin 

teckning uppsatt, om den ska sättas in i pärmen eller läggas på barnets hylla. Lotta säger 

att man kan se att barnen varit delaktiga i dokumentationen genom att titta på bildskärmen 

i hallen och att barnen går dit och pekar och berättar vad de gör på bilderna för sina 

kompisar, pedagoger och föräldrar. Sanna säger att de har en projektsammanställning i 

slutet på varje termin där de dokumenterar olika processer som barnen deltagit i under 

projektets gång. 

 

 

8. Hur sker reflektion kring dokumentationen? Enskilt? Tillsammans? 

Karin, Lotta och Sanna berättar att de sitter i arbetslag och reflekterar. Karin berättar att de 

i arbetslaget kan diskutera barngruppen. Om det t.ex. är något barn som behöver lyftas och 

att de även reflekterar i tvärgrupper var 4.e vecka samt varje vecka på sin enskilda 

planeringstid. Reflektion sker även tillsammans med föräldrar som kan komma med 

frågor rörande sitt barns utveckling, men innan pedagogerna svarar föräldern  pratar de i 

arbetslaget, eftersom de kan ha olika synsätt i frågan. Sanna säger att de har stående 

reflektionstid i arbetslaget en gång i veckan. Lotta berättar att de inte har någon 
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schemalagd reflektionstid. Samtliga pedagoger säger att de reflekterar med barnen enskilt 

och i grupp. 

 

 

 

9. När sker dokumentationen? 

Karin, Lotta och Sanna svarar att dokumentationen bör ske så fort som möjligt, när det 

finns tid. Sanna säger att de snabbt vill få ut dokumentationen till hela barngruppen 

eftersom de brukar arbeta i halvgrupper så att alla barnen kan samtala kring den. Lotta 

säger att ibland sker dokumentationen med text och bilder och ibland bara med bilder för 

att tiden inte räcker till. Karin säger att dokumentationen sker hela tiden, på planerad tid 

och på oplanerad tid. 

 

10. Vilka möjligheter och svårigheter ser ni i arbetet med barns delaktighet i 

dokumentationen? 

Sanna säger att de brister lite i att reflektera tillsammans med barnen och att de inte har 

någon speciell tidpunkt för detta utan att det oftast sker på samlingen innan lunch. För att 

kunna ta in barnens tankar ännu mer så behöver de bli bättre på att strukturera upp tid så 

att reflektion kan ske kontinuerligt. Lotta säger att möjligheter med dokumentationen är 

att genom samtal med barnen synliggöra det enskilda barnets tankar för barnen och 

föräldrarna. Svårigheterna med att barnen ska vara delaktiga i dokumentationen är att 

tiden inte alltid räcker till. Karin tar upp svårigheterna där hon säger att det är 

organisatoriska problem. Även här ses tiden som ett hinder samt att det är för stora 

barngrupper. Karin berättar att barnen på avdelningen har olika behov eftersom det är en 

1-4 års avdelning och att det blir stor uppdelning bland personalen för att kunna tillgodose 

dessa olika behov. Karin tror att det skulle vara bättre för både barn och pedagoger med 

mer homogena grupper där hela barngruppen kan göra samma saker. 
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Sex förskolor deltog. 

 

Analys 
 

Vi kommer här att presentera vår analys av intervjuresultatet utifrån våra nedanstående 

frågeställningar, till hjälp har vi haft vår tidigare litteratur och teoretiska perspektiv 

konstruktionism och socialkonstruktionism. 

 För vem och varför anser pedagogerna att dokumentationen görs? 

 Hur arbetar pedagogerna med barns delaktighet i dokumentationen? 

 Vad består dokumentation av? 

 

För vem och varför anser pedagogerna att dokumentationen görs? 

 

Det framkommer i våra intervjuer att det ser olika ut när det gäller vem dokumentationen 

främst riktar sig till. Flertalet av de intervjuade pedagogerna anser att dokumentationen är till 
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för barnen, föräldrar och pedagoger. Dokumentationen används vidare för att förbättra 

pedagogernas arbete och för att kunna utveckla verksamheten. En pedagog uttrycker: 

Dokumentationen görs för att barnen ska bli medvetna om och se sin egen utveckling. 

 

Medan en annan pedagog uttrycker: 

Dokumentationen är främst är till för att visa på det enskilda barnets utveckling.   

 

Exemplen ovan visar att dokumentationen främst görs för barnen men de talar om det på olika 

sätt. Vi tolkar att den pedagog som anser att dokumentationen görs för att barnen ska blir 

medvetna om och se sin egen utveckling, kan kopplas till det socialkonstruktionistiska 

perspektivet där barnen ses som en medkonstruktör av sin egen kunskap, och skall vara 

delaktig i sitt lärande. I exemplet med pedagogen som uttryckt att dokumentationen främst är 

till för att visa på det enskilda barnets utveckling tolkar vi det som att barnet objektifieras och 

att inte barnet som subjekt blir synliggjort i samma grad som det förra, vilket kan härledas till 

det konstruktivistiska perspektivet där den vuxne anses vara den som besitter kunskap 

(Wehner-Godèe 2012, s.17-18;Nordin-Hultman 2004, s. 35;Elfström,2008,s.31). 

 

Den pedagog som arbetar med dokumentationsunderlaget Tras visste inte vad det stod för, 

men hon använder det på utvecklingssamtalen, som ett underlag för att visa föräldrarna vad 

barnet kan och vad barnet ska öva vidare på. Underlaget hade valts innan hon började arbeta 

på förskolan. Här funderar vi på hur informationen från ledningen fungerat då pedagogen inte 

verkar ha fått tillräcklig information och handledning kring det underlag som används vid 

dokumentationen på förskolan eftersom hon inte visste vad TRAS står för. I 

dokumentationsunderlagen IUP och Tras blir barnet till viss del ett objekt, då pedagogen är 

den som bedömer vad som dokumenteras om barnet. Detta kan kopplas till det 

konstruktivistiska perspektivet där barnets lärande sker i utvecklingsfaser och oberoende sin 

omgivning, samt att pedagogen är den som bestämmer vad som ska läras (Wehner-Godèe 

2012, s.17-18;Nordin-Hultman 2004, s. 35). 

 

Två av förskolorna i vår intervju hade tidigare använt IUP som dokumentationsunderlag men 

gör det inte i dagsläget. En pedagog förklarar: 

Det sätt som IUP är uppbyggt på stämmer inte överens med det sätt vi vill synliggöra barns lärande på eller på 

hur föräldrar vill se barns lärande. 
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Vi ser här utifrån ovanstående utsago en förändring i tänkandet på hur barns lärande 

synliggörs i förskolan idag mot hur det har sett ut tidigare, vi tolkar det som att bedömning av 

barnets individuella kunskaper i och med IUP är på väg bort. Dokumentation idag ska 

synliggöra verksamheten och samspelet mellan barnen, pedagoger och omgivning och inte det 

enskilda barnet kunskaper (lpfö98/10). Lenz Taguchi (2012, s.19) menar vidare att 

dokumentationen idag bör ses i relation till samspelet mellan pedagoger, barn och miljön. 

Vårt resultat visade att reflektion och samtal kring dokumentationen var vanligast 

förekommande i de förskolor som arbetade med pedagogisk dokumentation och med mind 

map som underlag. Vi tolkar detta som att anledningen till att barns delaktighet visar sig 

tydligast på dessa förskolor kan bero på att deras dokumentationsform bygger på att 

synliggöra barnens och pedagogernas gemensamma lärande. Den pedagog som arbetar med 

pedagogisk dokumentation uttrycker att: 

Dokumentationen ses som ett reflektionsverktyg och ett arbetsverktyg. 

 

Som vi tidigare nämnt så rekommenderar skolverket pedagogisk dokumentation som 

arbetsverktyg och har utformat ett särskilt stödunderlag vid dokumentation som riktar sig till 

förskolan (Skolverket 2012). 

 

Den förskola som arbetar med pedagogisk dokumentation har en mall som grund där det står 

utförligt hur alla på enheten ska dokumentera lika. En annan pedagog som vi intervjuat 

uttrycker en önskan om en dokumentationsmall för att underlätta vid dokumentationen. En 

förskola använder sig av stöd i form av en lathund med de didaktiska frågorna Vad, Hur, 

Varför och för vem ska dokumentationen ske. För att kunna dokumentera är det viktigt att 

veta vad hur och varför dokumentationen ska ske (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s 

47, 50; Steitz 2008, s. 88). Då vårt resultat visade att det är cheferna som bestämmer vilket 

underlag som används vid dokumentationen i förskolan anser vi att det är viktigt att de ger 

pedagogerna tillgång till rätt verktyg så de vet hur de ska dokumentera. Läroplanen tar upp att 

Förskolechefen har ansvar för att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Lpfö 98/10, s.16) 



24 
 

 

 

 

Dokumentation som reflektionsverktyg för pedagogerna. 

 

Vi kan urskilja fyra huvudområden som dokumentationen används till: 

 

 Används som underlag för reflektion. 

 Används som underlag för att utvärdera verksamheten. 

 Används till att se och följa barnens intressen. 

 Används för att kunna följa en röd tråd i verksamheten. 

 

Pedagogerna berättar att dokumentationen även används som underlag för att reflektera i 

arbetslagen och på deras enskilda planeringstid. Precis som pedagogerna menar synliggör 

även litteraturen, vikten av att dokumentationen används som reflektionsunderlag för att 

utveckla och utvärdera verksamheten (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 48). 

En pedagog förklarar: 

I arbetslaget kan vi diskutera barngruppen, om det tex är något barn som behöver lyftas. 

När och hur ofta reflektionen sker skiljer sig åt mellan förskolorna. En del förskolor har 

schemalagd reflektionstid, det rör sig om varje vecka till var tredje vecka medan några 

pedagoger menar att reflektionen sker hela tiden. En pedagog berättar att de ses i arbetslaget 

för att reflektera kring sitt projektarbete, hon uttrycker: 

Här diskuterar och reflekterar vi för att kunna följa upp barnens intressen och hitta nya utmaningar.  

 

Vi anser att reflektion i arbetslaget är ett viktigt tillfälle som behövs för att pedagogerna ostört 

och i lugn och ro, ska kunna samtala och diskutera om barngruppen, för att kunna se saker och 

ting ur olika synvinklar, så att inte bara en pedagogs tyckande om ett barn ska bli det rådande. 

Det är också ett tillfälle för att kunna diskutera kring de olika lärande tillfällen som skett med 

barnen och för att genom detta kunna hitta nya vägar för fortsatt lärande. Vi anser precis som 

läroplanen att barns erfarenheter och intressen ska ligga till grund för lärande. Lärandet bör 

vara lustfyllt för att barnen på bästa sätt ska få möjlighet att erövra nya kunskaper. 

Litteraturen tar upp att de konstruktivistiska och socialkonstruktionistiska perspektiven anser 
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att barns erfarenheter ska ligga till grund för barns lärande (Elfström 2008, s. 29-30) Vårt 

intervjuresultat visar att pedagogerna försöker arbeta utifrån barnens erfarenheter, kopplat till 

deras intressen när de dokumenterar för att på så sätt hitta nya utmaningar, men hur det sker i 

verksamheten ser lite olika ut beroende på dokumentationsform. Intervjumaterialet visar att 

det finns en svårighet i att dels få med de yngre barnens intressen då de ännu inte kan prata, 

samt även det enskilda barnets intresse i dokumentationen. En pedagog säger:  

Barngrupperna är stora och det blir svårt att utgå från det enskilda barnets intresse. 

 

Läroplanen tar upp att man ska se både till individens intresse samt hela barngruppens intresse 

vilket vi anser blir ett dilemma då barn är och lär olika samt har olika behov och önskemål 

(Lpfö 98/10). 

Det visade sig också att dokumentationen används som en röd tråd för att pedagogerna ska 

kunna utvärdera verksamheten. En pedagog säger:  

Det kan vara lättare att följa en röd tråd i verksamheten och kunna se i efterhand att man verkligen gjort något 

genom att dokumentera det som gjorts. 

 

Sparrman & Lindgren (2003, s. 59) tar upp att dokumentationen är ett sätt synliggöra vad som 

görs i förskolan. Då förskolans läroplan (98/10) skriver att pedagogerna kontinuerligt ska 

utvärdera verksamheten så tolkar vi att dokumentationen blir ett bra verktyg för att visa på 

vad som gjorts och hur pedagogerna sedan kan arbeta vidare. Att pedagogen kan dokumentera 

sina observationer och på så sätt synliggöra vad som sker i verksamheten för alla intressanter. 

Vi anser också liksom Svenning (2011, s.27) , att dokumentationen är ett verktyg som hjälper 

till att synliggöra olika händelser som observerats. Eftersom observationen är det sedda så 

behövs dokumentationen för att det sedda ska kunna synliggöras.  

 

Hur arbetar pedagogerna med barns delaktighet i dokumentation och vad består 

den av? 

 

Precis som Seitz (2008, s.89) skriver så visar även vårt resultat att dokumentation är något 

som består av ett insamlat material av bilder, foton. Dokumentationen hamnar oftast på 

väggen och i barnens pärmar/portfolio. På en del förskolor visas fotografierna i ett bildspel i 

hallen, dessa kan barnen samtala om med sina kamrater, pedagoger och föräldrar. Lindö 

(2009, s. 26) tar upp hur barnens kunskap fördjupas när de får minnas tillbaka och sätta ord på 
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sina tidigare bilder och nerskrivna kommentarer. Det hjälper även pedagogerna att arbeta 

vidare med det som barnen visat intresse för. En pedagog uttrycker: 

Barnen tycker det är så kul att se sig själva på bild och film.  

 

Vårt material visar att pedagoger tolkar betydelsen av begreppet barns delaktighet i 

dokumentationen samt för vem den görs på olika sätt och att det skiljer sig åt mellan 

förskolor. Svenning (2011, s.65) tar upp att dokumentation i förskolan kan bidra till att 

utveckla pedagogernas förhållningssätt till barnen samt förbättra deras eget arbete i 

verksamheten, och resultatet visade att både typ av dokumentationsform och pedagogernas 

förhållningssätt, har inverkan på hur barnen görs delaktiga. Läroplanen skriver att varje barns 

utveckling och lärande ska dokumenteras och att denna dokumentation ska ske ur ett 

barnperspektiv. Det framkom i vårt resultat att de yngre barnen i en av förskolorna hade en 

pärm med rubriken “Jag Kan”. På en annan förskola hade barnen i åldern 3-5 år rubriker som 

“Mig Själv” och “Jag Är” i sina pärmar. I pärmen på den första förskolan fyller pedagogen i 

vad barnen kan, eftersom barnen själva ännu inte har det talade språket. Här tolkar vi det som 

att det är den vuxnes barnperspektiv som får styra och att barnet setts mer som ett objekt. Vid 

rubrikerna “Mig Själv” och “Jag Är” kan vi däremot anta att barnets egna utsagor utifrån 

barnets perspektiv legat till grund och att det subjektskapande barnet synliggjorts då flertalet 

av de intervjuade pedagogerna uttryckt att de äldre barnen var mer delaktiga i 

dokumentationen.                                                                                                   

Vår uppfattning blir att eftersom de barn som inte har det talade språket och själva kan berätta 

vad de kan så har pedagogen här makt i att bestämma vad som skrivs under den rubriken. Här 

anser vi som barnkonventionen säger rörande barnens rättigheter, att det är viktigt att 

pedagogen har barnens bästa i åtanke.  

 

Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007, s.171) tar upp att barn ska göras medvetna 

om att de har rättigheter och är betydelsefulla och även få vara delaktiga i olika typer av 

beslutsfattande och vårt resultat visade att barnen fick vara med och fatta beslut genom att de 

fått utforma förhållningsregler kring hur man är en bra vän och sedan signerat dessa i form av 

en kompissol. I arbetet med pedagogisk dokumentation och mind map framkom det att 

barnens perspektiv blev synliggjort, detta genom att deras dialoger och tyckande kring 

dokumentationen skrevs ned för att deras tänkande och tyckande ansågs viktigt.  
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Pedagogen som arbetar med mind map berättar: 

Vi säger ordet trädgård, vad tänker ni då? Härifrån byggs sedan vidare efter barnens svar, mind mapen utvecklas 

vidare hela tiden.  

 

Vid arbetet med pedagogisk dokumentation förklarar pedagogen: 

Barnen görs delaktiga genom att pedagogerna skriver ner det som barnen och pedagogerna säger under 

projektarbetets gång, men även leksituationer eller att barnen suttit och skrivit något, kan dokumenteras under 

övrigt lärande. 

 

Riddersporre (2011, s. 231) förklarar att dokumentation kan användas för att synliggöra 

reflektioner. Den kan beskriva olika skeenden genom att fungera som ett 

kommunikationsmedel. Den kan vara identitetsskapande genom att barnens berättelser och 

beskrivningar om sig själva och sin omvärld dokumenteras. I våra exempel ovan där 

pedagogerna involverar barnen i dokumentationen kan vi tyda att barnen får möjlighet att 

känna sig delaktiga och meningsfulla genom att de får uttrycka sina tankar och åsikter, detta i 

enlighet med läroplanens strävansmål (lpfö98/rev10, s.12) och den socialkonstruktionistiska 

synen på barnet som medkonstruktör av sin egen utveckling och lärande blir här synligt. 

 

I arbetet med de yngre barnen så berättar en pedagog att: 

De äldsta barnen kan säga vad de är intresserade av så att vi kan följa deras intressen. De yngre barnens intressen 

får man försöka tolka utifrån deras kroppsspråk.  

 

Vi anser också att det är viktigt att tolka kroppsspråk i avsaknad av det talade språket. 

Looken (2009, s. 33) tar upp kroppsspråket som en viktig aspekt för att kunna få förståelse för 

de yngre barnen, som inte har det talade språket, då de kommunicerar genom att peka på det 

som intresserar dem. Samma pedagog berättar vidare att:  

Dokumentationen underlättar för att göra de yngre barnen som ännu inte har språket delaktiga, genom att 

föräldrarna får veta vad barnen gjort under dagen och sedan samtala vidare om det i hemmet. Det handlar om att 

knyta an förskolan med hemmet. 

 

Vi anser att dokumentation i förskolan fyller ett viktigt syfte genom att den gör föräldrarna 

delaktiga då de får se vad barnen gör på förskolan. Förskolans läroplan tar upp vikten av ett 

gott samarbete mellan hem och förskola.  
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Möjligheter och svårigheter med barns delaktighet i dokumentation 

 

I våra resultat kan vi se att en pedagog anser att dokumentationen möjliggör barns delaktighet 

genom att den kan synliggöra det enskilda barnets tankar för barn och föräldrar, samtidigt som 

det är en svårighet med barns delaktighet då tiden inte alltid räcker till. Litteraturen säger att 

dokumentation kan vara en hjälp i pedagogernas arbete med att få insyn i hur barnen tycker 

och tänker (Svenning 2011, s.52). En pedagog uttrycker att dem behöver bli bättre på att 

strukturera upp tid för reflektion med barnen och att det ska ske kontinuerligt så att dem kan 

ta in barnens tankar mer. Det som framkommer i resultaten är att stora barngrupper och lite tid 

ses som hinder i verksamheten. En pedagog förklarar att det ofta blir hela barngruppen som 

dokumenteras, eftersom det är svårt att få tid för det enskilda barnets intresse vid 

dokumentation. 

Vid arbetet med de yngre barnens delaktighet i dokumentationen anser en pedagog att språket 

är ett problem, samtidigt så uttrycker hon att man som pedagog måste se positivt och anpassa 

sig efter de situationer som uppstår i verksamheten. En annan pedagog förklarar att om det 

finns hinder vid barns delaktighet i dokumentationen, är det de vuxna som skapar dem. 

Svenning (2011, s.102) tar upp pedagogernas kompetensnivå och deras barnsyn som en 

betydande faktor för barns delaktighet. En pedagog som arbetar på en 1- 4 års avdelning 

berättar vidare att barnen har olika behov och hon uttrycker en önskan om homogena 

barngrupper, för att lättare kunna anpassa verksamheten för både barn och pedagoger. 

Det finns önskemål om en iPad i verksamheten för att det skulle ge oändliga möjligheter till 

barns delaktighet i dokumentationen, genom att de själva kan få fotografera och filma, så det 

inte bara blir de vuxna som bestämmer vad som skall dokumenteras. Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2009, s. 42, 51) lyfter fram hur pedagogerna, genom att låta barnen själva välja 

vad dem vill fotografera och dokumentera, kan öka deras inflytande och reella deltagande i 

verksamheten.  
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Diskussion 

Utifrån resultatet kan vi se att våra kriterier har uppfyllts i den meningen att de besvarats. Vi 

har inte sett barnens ifyllda pärmar så vi kan inte fastslå till vilken grad barnen är delaktiga, vi 

tolkar barns delaktighet utifrån våra intervjusvar. 
Barnen har fått möjlighet att komma till tals under dokumentationsprocessen genom att de 

fått samtala och reflektera kring dokumentationen. Barnen fick en meningsfull roll i processen 

och gavs möjlighet att reflektera över sin medverkan i dokumentationen när de fick samtala 

om dokumentationen och minnas tillbaka, varpå deras tankar och reflektioner sedan skrevs 

ned, samt när de var delaktiga i olika typer av beslutsfattande.  

Intervjuresultatet visar en svårighet i att göra de yngre barnens delaktiga  i dokumentationen 

och att det till stor del är kopplat till språket. Även om språket kan ses som ett hinder så anser 

vi att delaktighet även behöver ta andra uttryck än språkliga i förskolan. De yngsta barnen 

som ännu inte har tillägnat sig det talade språket måste också få en chans till aktivt deltagande 

där de synliggörs som subjekt.  Här anser vi att det är viktigt att pedagogen genuint försöker 

tolka barnens kroppsspråk för att kunna få reda på vad barnet vill ha och behöver, här spelar 

pedagogens förhållningssätt och barnsyn en stor roll.  

En pedagog önskade en iPpad till verksamheten för att hon tror att det skulle ge oändliga 

möjligheter till barns delaktighet i dokumentationen. 

Kan användande av en iPad i förskolan öka barns delaktighet i dokumentationen såsom 

pedagogen uttryckt? Eller handlar det i första hand om att pedagogerna erbjuds andra verktyg 

i form av pedagogisk handledning och olika slags fortbildningar, som hjälp i att finna vägar 

till barns delaktighet i dokumentationen?  

Resultatet visade ett önskemål om schemalagd reflektionstid med barnen, för att reflektionen 

ska kunna ske kontinuerligt i verksamheten. Även en gemensam mall efterfrågades för att alla 

på enheten skulle dokumentera lika, något som en förskola redan använde sig av idag. Frågan 

som uppstod hos oss är om schemalagd reflektionstid med barnen kring dokumentation samt 

en gemensam dokumentationsmall skulle bidra till att pedagogerna gör barnen mer delaktiga 

och får med det enskilda barnets intresse som läroplanen föreskriver, vilket då kanske även 

skulle gynna de yngsta barnen? Eller är pedagogers förhållningssätt den störst avgörande 

faktorn? 
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Fortsatt forskning 

 

Vårt fokus i detta arbete var att undersöka hur pedagoger arbetar med barns delaktighet i 

dokumentationen. Det vore intressant att forska vidare om detta ämne genom att analysera det 

färdiga dokumentationsmaterial i förskolan som finns på väggar och i barnens pärmar och se 

hur barns delaktighet i dokumentationen visar sig i praktiken och då även rikta in sig på hur 

de yngre barnens deltagande i dokumentationen ser ut. 
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Konklusion 

Syftet med studien var, att utifrån våra frågeställningar, undersöka hur pedagoger arbetar med 

barns delaktighet i dokumentationen i förskolan. I resultatet från intervjusvaren kan vi se att 

förskolornas dokumentation görs för både barn pedagoger och föräldrar. Dokumentationen 

består av foton på barnen och deras görande i olika sammanhang samt barnens och 

pedagogers reflektioner kring detta. Dokumentationen består också av barnens olika alster. 

Dokumentationen hamnar på väggar och i barnens pärmar. Barnen görs delaktiga i 

dokumentationen genom att de får samtala och reflektera kring den tillsammans med 

pedagogerna, både enskilt och i barngruppen. Barnens ålder visade sig ha inverkan på hur 

mycket de görs delaktiga. Oavsett dokumentationsunderlag, hjälpmedel eller arbetsverktyg 

vid dokumentation, så har också pedagogernas förhållningssätt och barnsyn en stor inverkan i 

huruvida barnen görs delaktiga i dokumentationen eller inte. Vår studie har bidragit till att vi 

har fått mycket ny kunskap inom området dokumentation som vi kommer ha användning för 

när vi börjar arbeta i förskolan. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor. 

 

1. Hur länge har ni arbetat i förskola? Hur länge har ni varit på just denna förskola?  

2. Ålder på barngruppen idag? 

3. Använder ni idag något specifikt underlag vid dokumentationen? Om, så är fallet hur 

fungerar/används denna? Vet du varför ni valde den typen av dokumentation? 

4. Vad består er dokumentation av? 

5. Varför och för vem anser du att dokumentationen görs? 

6. Hur arbetar ni med barnens delaktighet i dokumentationen? Kan du ge något exempel? 

7. På vilket sätt synliggörs barnens delaktighet i dokumentationen? 

8. Hur sker reflektionen kring dokumentationen? Enskilt? Tillsammans? Om det sker 

tillsammans med någon, med vem/vilka talar du? 

9. När sker dokumentationen? 

10. Vilka möjligheter och svårigheter ser ni vid arbetet med barns delaktighet i 

dokumentationen? 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5 

Samtycke inför intervju 
Vi intygar härmed att din medverkan som respondent i vår intervjustudie kommer vara 

anonym. Vi kommer inte att avslöja ditt namn eller din arbetsplats. 

Efter vår inspelade intervju kommer samtligt material att raderas. 

 

Din medverkan i denna intervjustudie är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun 

om något inte känns rätt. 

 

Tack för ditt deltagande. 

 

Datum___________ 

 

 

 

Sandra Z Forsgren.   Sara Ångström. 

 

_____________________               _____________________ 

 


